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 װײחשעס די פון •רא*ענמ 10 םיט זץי טעקסען קלאוקםאכער קלױויאנדער
ריחרעגדע א ח«יט כאראןמ סעקרעטער — סטרייקערס. די מאר

סטרײקער. די װעגען רעדע

 לײבאר אוי םעדעריישאן קליװלאנד די
 קאםיײז אקטיװען *ן אגגעפאננעז וזאט
 סםרײקמגדע די העלםעז צו שטאדם אין
̂ורמער גױ קלאױדמאכ^/ י

 חנר בײ קלאהר געװארען איז דאס
 קלױױ די װאס קאגםערענץ כיעציעלער

 •Vi חאט ל״באר אוי םעדערײמאן לאגד
 פון האל איז םיטװאו לפצטען רופען

 לייבאר, אוי םעדעריי׳עאז קלױולאנד דער
 סטריט. םע14 איסט און עװ. סענטראל

 םאר־ געװען זײנען קאנםערענץ דער צו
 םון ױניאנס לאקאלע אלע כםעם סראטען
 געמראםען זעלטען האט עס און שטאדט

 א העלםען צו חאגפערענץ א צו אז
 זײן זאלען שטאדט, דער אויסער סטרײק

 עס און ױגיאנס םיל אזױ םארטראטען
 אינטערעס גרױסער אזא םיהלען זיך זאל
 םאל דער געװען איז עס וױ סטדייק צום
 םע־ היגע די װאם האנפערעגץ דער סיט

 צו םאררופען זזאם לײבאר אוי דעיײ^אן
סםרײקערס. קלאוסםאכער די העלםען

 םון פרעדדענט מעקלאקליז, העררי
 לײבאר, או* םעדערײ׳טאן סלי־וולאנד דער
 ?אנ־ דער םון טשערמאן דער געװען איז

 ערעפע־ זייז איז גליױ האט און פערענץ
 ?לגוולאנ־ די אז ערחלעהרט, נונגס־רעדע

 בארײט איז באװעגונג טרײד״ױניאן דער
 צו ה^םטען איהרע אין אלעס טאן צו

 סלאוקס־ יארהער נױ בראװע די העלםעז
 פיגף שוין םטרײקען װעאכע סטרײלערם,

מאנוםעחט^ורערס. די געגען מאגאטעז
 םארגע־ איז רעדנער ערשטער אלס
 װעלכער העיעס, טאקס געװארען ̂טטעלט

̂אט  אן נעגעבעז רעדע לעגגערע * אין ד
 די םון געמיכםע דער איבער איבצרבליק

 אינטערנעשאנאל דער און קלאוקכמוכער
 קאאוק־ די אז אונטערגע׳עטראכעז האט און

 צו {ארײט ;עװען אימער זײגעז מאכער
 ארבײטעד דער םון קאם̂ו יעדער ^טיצען

 נעיעטיצט מאל אלע האבען און באװעגוגג
האנד. ברײםער א מיט

 דער פון סעקחגםאר מאלעי, דז^ײמס
נעקסטער דער געײעז איז םעדערײי&אז,

 פארד»מען טאבץ און מאריםאן
 פארדאמען אעחשאנתשאן

םטרײק
)1 זײט סון (אלוס

 בא* די םון גרופע ״די ערקלערם. ער האט
 יעדע; סיט באגוצט זיך האבען לעבאטים
 דעם געװינען צו כדי טריס, לעגאלען

 האבען ןײ װען זיים, זײער אויױ גאורט
 אינרדפאגק׳פאז, »ן נאך געווענדעט זיך
 און אויפריכטיגקײט עהרליכקײם, און

 געװא״ םארשטופט גאנצעז אין איז אםת
 גזןםאכט אםילו האט מען זײם. א אן רען

 זײ־ הלאולמאכעד די דאס באםערקונגען,
 צ^טערען װילען וועלכע םחגםדע, גען

 — אינסטיטוציעס״ אםעריסאנער אונזערע
בריװ. זײז ער םארענדיגט
 בריװ: זײן אין זאנט פאריםאן פרענס
יאר־ נױ די װאס װידערשםאנד ״דער

o געגען םאנעז סםרייקער <ןלאוה <ןער n 
 אײג־ װידער באלעבאטים די םון פארזוך

 טיםטעם, שאם״ ״סװעס דעם צוםיהרעז
 נאנצער דער פאר אינטפיראציע אן איו

 אמע״ םיז ארבײםערשאםט ארנאניזירטער
 אוז אינדז׳שאנק^אז ארבײםער דער רילע.

 האנט. איז האנט געהן שאפ״ ״סװעט דער
 ווערעז, אפגעשאפט םוזעז ?אכעז בײדע

ר ת ײ  פאר־ א װערן דערגרײכט קען עס א
 און ארבײטער דעם צװי^ועז שטענדיגומ

/באלעגאס דעם

לאנ־ באל ״ױ־װניאן״ ױױטי
געבורטסטאנ. האלן׳ס ׳

 װארטעז הויז ױניטי פון געםט *לע
 נעבורטם יינס^מ׳ם אוי\י אוםנערולד םום
 וועז .1927 םעברואר, טען12 דעם טאנ,

 .רי־ױניאך ױניטי די ם^ריןוםען וחנט עם
 םון םאנץ־ןאל גרויםען דעם אין טאנץ

 הוסם תדערער חויז• **;רא פאנחעטען
ר דעם *ו איגנתרעם גרױם םים ארוים  ח
 קײן זייז ניט ווןט עם וױי< *ותנג^ זינען

מן סיר ג»נץ. נעוועחנלימר מ  חאמז ו
מז חנם  גױ אי; «ורסעםטרא מאנץ מםג

 -נעט־טו־ אםת׳ז אן זײן ותם ov יארין.
 פרײנד גײע און אל׳ר»<טע «ן “געםומד

.ױגיםי׳. •ון
ט ר תוי מ  <יר םיז אווענט דעם מ

iveotman o'iMp, ,טעז12 חזם שבת 
 אענמר־ װיכםינער דיתר פאר מנדואר^

 אינ^רםזר אױםםירןימ םעתי* נעםוננ.
nm  n מלזחקם m m .פאר ׳פפענמד 

עדיוסיי* *יז זיך ותנדעם
טע16 וועםם 8 מט,
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 <ע*טע די »ז חגרמןוגט האט ער רעמער.
 םעד׳ד •םעריסאן ד׳נר פון קא;װענמ*ן

^ן ״  איגדארסירם האט (ייב^ו־ ר
o n יא• «יע אויאעפ<וחנרט או; ססרײק 

םטרייתערס. די 1ח«<םע *ו ױני*נם האיע
 קורצע איז חאם םעפי*פ<ין טמןרטפו

 עם *ז אתנמדפםי^כעז ווערנתר עטיינע
 »<ע פון סופ^ורם םו<ער דער נויטיג איז

 אוים־ ח*ט ער סטרײס. <נ»ר'ז ױג'*נס
 פון נידעריאנע » אן נעמאכם פערקזאם

 עט*דט איין אין םטרײס ארנייטער אן
i ם*ר ;ידעריאנע א איז n נא־ ארבייטער 

 האט ער יאנד. גאנמז איבער׳ן ווזנונג
 די םון דערעגאטען די אויפגעס^ודערט

 מןװען זײנען װעלכע יתיאנם צעהנרלינע
 ז<ו<ען קןונםערענץ דער נײ םארטר^טען

 ערקצעהרען םיטינגען <ן«תא< זײערע אין
 ה^וויד רי פון סטרייק םון בעדײםוננ די

i 1פא ק,1יא נױ אין מאכער n ארנײטער 
 ה«ום 1« (אנד. גאנצען איבעס נאװעמננ

 אגדע׳יע םון רעיעגאטען י1 רט1אויפנעשאד׳
 ניי־ עם1 נן»כם*ן ז^ען ויי »ז ?אפא׳צען

 ױאת«א ס1»ע:טע1תא י׳ן)ען1אי סון ש#י<
 םיט־ ען1יע געטעקםט ר*ט װ^כער 1750

 און םטרייק םאר׳ן 1א/אb 1 מיט 1נ?י
 ם1ע1הונ םינף םוז סוםע א אנט1נעב

̂גשעדעג־ז, m צו ר^יאי  עם1 אויו װי ס
 ,56 לןוסאצ בעקעו־ ישען1אי פון בײשפיצ

 1םיטג?י יעדען נעםעפסט הןוט 1װעלכע
״ םיט ̂ט או] ראילאױ װ  נעזאסעילם שױן ה׳

נײשטייעמננ. י1
̂^sםnpסע נענעדאל וי,$1ב» אס־הם

i םון n נאר־ ליידיס אינטערנצשאגאל 
 נע־ איז װע^כער ױני$ן, װא־רקערס םענט
 עם1 ען1עסי11* צו 1אנ5יװ<5קי אין ממען

 ר^נערשטאנ, םאסטיטינג ק^אוקטאכער
ונדעם האם  ענץ.1קאנםע י1 ם1»דרעסי ̂נ

n צע1<זו ריר״יענדער « אין האט ער n 
o נעשיאדערט n י1 װאס קאמ• נדויםען 

 נע־ 11נ< ניט מרכםאכען םוזען 1ײהע1סם
̂ו באיעבאט־ם, די נען  י1 נענעו אויך 1נ

ddiiijp און i» i ,זײנען װע<כע •איליציי 
i אויח נ»נ*עז איז n ב»<ע־ י1 םון «ײט 

באםים.
 װײם־^זיחגנט 1קרײנרלע טשאר^ם

 נאר־ ים1?יי אינםערנעשאנא^ דער פון
 ניזנעס און יוניאז ם1הע1װ«י םענט

 נענו־ אן1 האבזגן ?אט^װסקי *ײדזשענם
 אינ־ םילע ם1ער?לעה און ט1װא דאם םען

 oyi װעיגען אײגצעיצזז״םען טערעסאנטע
 ה«בען און piif' נױ אין קאםןז גמיםען

אנדעד י1 »ז ט1^ער,1ע bdpib ?צױ̂ו p̂־ 
 י1 נעסען,1םא ניט i״p װעצען 1כע

 inJB^i'Pp 1דע םון שםיצע נחיסע
באװעגוננ. ד־ױניאן”1ט

 איינשטיםיג דאן ה$ט קאגםערעמ די
 צו ?אמיטעם ערוועחצען צו בעיטצאםען

 אוז ־ל«י?אל1יזג'<» הציװלאגדער יעדען
 צו ל«י?אלעז הינע vלts ̂עזnBאויפם

 ביישטײעחננע! נעבען אדער זיך םעפםען
iy םון i נױ איז םטריי? ׳ז1ם» י1םרעזשו 

put. אינםע דעם פוזo n חנ־ רי ווןום 
 צום ארויםנעוויזען האבען אעגאםעז

ido״p ד^ארם טויזענת[ר *ז ,1זיכע איז 
ן נעזאםעצם װעלען ^  י1 צװישעז װ

 באװענוננ יתיןון ײד1ט הליװלאנדער
* ניי אין סםריי? ?ל¥ז?םאכעו־ 1׳1םא \pi.

 כאשלי־ קלאוקמאכער קליװלאנדער
 10 כײשטײעמה צו אײנשטיםיג םען

 װאך׳ם קוםענדער ®ת פראצענט
װײדזשעם.

 םאם־ 1עגם«י*סםישע איז נמיסע* א
 iyp»®piB>P inj*Mr5p די םון מיטינג

̂ורעז אפגעהאלםען איז  דא־ יעצטען געװ
האל. נ»ז אין אכענד שטאג1נע

i n ען1נעװא נעתםען איז םיםינג 
i פוז n םים׳ז באאח־ רזשאינם 1חינע 

 וױיטער־ ווענען םערהאנדלען צו צװעק
 הלאוס־ 1יאר?ע נױ י1 פאר שטיצע דינע

ם ס.1ייקע1םם נ ^ ^ i םיז ןינםאן פ n 
זואיר־ נמ:ט1נ* לײדיס אינםעתעשאנאל

 imp מסענט נים לײרער ה*ט קערם ־
i צוליב n םעיד און י«ורש נױ אין לאנע 

im sn .וײן נוםעז1פא האט באו־אןי אב 
i חס״נעו־. חויפם אצס ■צאץ n םיטיננ 

 כײט1א m נאר גלײר םאתעקוםען איז
 רי פון םאססדםיננ נוט־באזוכטער אזא און

 ניט צײט לאננע * שוין איז 1הלאו?ם»כע
סלױולאנד. אין נמווען

 ערעפענט האם «רענו םשערםאן^לואים
o n די ערקלעתו־ם ־ 0תא און םיטיננ 

j n m וועלכע צוליב i n איז םאםםיטינג 
n פאודוםען im ) i n  .imruri|« האט 

oiny^piy 1ם» גאך איו צס װי אזוי 
im p' און i n צוס נ<?וםען איו עולם 
ז נזיםענ לי i םיז נ n וועלען *דנײם pp 
o לאנגע n n נעחאלםען גיט imni• דאם 

 הינע די אױך, נויטינ נעווען ניט איז
 אלע־ פיז 1בעםע װייםען ם19שלאו?םאכ

o e נויטיג װי pm op םאר־ן שםיצע

 סאן «ו ײס1נא ןײגען זיי און סטרײק
ip'u .פלינס

m ערשטער ipiipi נעװען איז 
iv׳ m איז וועיעס ם»סס p iip 1זאכליכע 
p in חאט ip לאוק״ י1 ערט1אויפנעם<ו? 

”oiVP די חעלפעז צו סאבער ioo םיט 
iip זײ װאס i .jpipp' ,|ירע־ מעקיא?יי 

injMMi'lp ipi no ojpi’t סעדעמישאן 
 אנװע• די oipp’ngo חאט ,1<ײנא *ןי

upt־p סון נעאמטע י1 אז ipi 1חינע 
 טאן |p>pp 1ציינא *lip יישאן1פ?דע
n״t אין •לעס v י1 העיפען צו ?רעםטען 
ioo״ip .oipp צו ירען1עהאמע:1 װעט 

i ” io « hm>p p?m זא־ זיי או לאסאל?ן 
 אידיש?ן פון ביישפיל dpi נאכטאן ל/ס

gppp ipo:pn«p> זיר און ipdppo םיט 
1 m1םא 1אלא  opp ogi .oipp״ioo י1

 װאר m 1דאל» m םון dppo dpi חוץ זיין
ס.1שאפ? tptg יlPD 1מppבא צו

 *MP אהאם1אייכ אײדזיטי^ט ניזנעס
pongo, 1 דאן האט ompjpipי gppi■ 

P 'Prupo םון ip i ט שאינ  צום 11באא ת
ippgDPig^p i נײטיננ. p ip ' t« 1'fepj 

 ביי- זאל 1?ליוולאנ איז ippmddpii און
טp^»צB 10 זp^pשםײ  ײ*י- י1 םון נ

i איז חשעס n םון װאך pol9| ז  דעם ני
ipnopiig: ipo26. װייס Bרp^  נטpז'

 -pii:g י1 צו אפעלירט האט 1לע1ײנ1?
piipt אז i, pi’i'nvj'on n זאל^ , n 

 מא־ ippig' נױ n ןpװ'יזpכ ה**נד<וננעז
1 r« ,oipii^oppoi:י pii dipp” iod- 

pפול יipoipbi 1 לע\ p w  p אל םוןp 
«p i״ipd סל איןpp װי גוט אזוי םיזאן 

i אין n װען צייט op כיזי. נעװעז איז
ip i ?1לעצט ip n p i נעװ?ז א־ז ppo־ 

n^װ אף,1בא אנ. טאp1לכp אין האם 
p 1 1זאכליכע 1צע1קי א ip i,אז ערמאנט 

 DipiiroppoijBo י1 אפילו, םאל אין
i םיט ס?טל?ן װ?ל?ן n ,װ?ט ױניאן ip i

ft w אנחיויײ*!, אלץ נאר סאמי
״י נאר jpj«t 01זשאנ?1  נאגץ תווו

o אלוא no ipo און ippopo םון װ״ט n 
 pipi אןי׳ס1נא ניר אנחאיט?ן. ?אםוי

 אן צו ipignpi ipoupi pjmib n איז
 חאט שטימען די |pnpp אושטיסונג.

ipo די ג?ד»רפט, ניט ponn •פאחאס 
 pj* טאן איין וױ איינשטיסינ האט לוננ

.dppo 'ן1פא שטימט
0. — 0.

 באזוכט באראוז םעהרעטאר
טאליח^ אױך

 •pippD חאט ,1הלױול*נ אין ינ1ז״ענ
 ױן סאצידא נאזוכט אויו אף1בא 1טא

 א ipbmb׳ |PB>gnpj ט1א1 אויר האט
 קלאוק די |pb?po צו נומpלױי־נאװpר

1PP”1DD.
 g> p̂*שװאנ א gi איז א1טאלי אין

ip’ און ?לאו?ײאכ?ר, םון ?אל jp יאקאל 
 חילןי ipspi צו טאן ניט 1נא *ליין ק<ןן
 אי« 3JWPI1M0 א ipog .1PP”100 די

 הילוי. jp?0Mt צו ipignpi tpogrp: דארט
op א מירט1םא זיר האם po'sgp פון 

ignpa o ip u ii און dp ט,1 װעט  אי
ip םון אויםזיכט ׳ן1אונט? i ,קאמיטע :mv 

rם«pלט jpipn 1 הילוי igoנױ י ’ipp ig 
pig>p 1סט.^ ? ײ

 כאראוי 1gטpק^pD האט טאג בײ שבת
 וטיװppזpp dpi סים מיםיננ א נ?האט
o פון 1כאאר n ^אױםנ?לעבט >gpg> 

”:tpigiip: ipogigrgo |p זואו ,67 t op 
ip:p1e, נא־ און ??ן1שטא צו אזוי װי 

po:goipi opi ip: 'odpd| .װי לא?אל 
:dp ig זיך װ?ט ppon g ipt'Mi ivonpi 
1» mpo,ט o װ&ט ניי ig i ^אננעפאנג 

 צױי־ אמאניזאציאנס־?אמפ״ן אן ווערען
•1 ipsי piglp און ipoMDDpn.

ע ױ אויס זעהען װי קל אנ םי ע אפ ען פד נ י חו א פ
? ען ל ױ פ ץ א

 נע־ געםײערט לעצםענס איז פויצען אין
 דער םון װבילײ ־יאריגער25 דער װארען

 און באװעגוננ, פראפעסיאנעלער אידי׳ןןער
 אונטערגעצוײ װערט געלעגעגהײט דער בײ
 די םיט ד$רט ס׳האלט װי סך־הכל, דער גען

 איצ דעם *י\ םאראײגען פראםעסיאנעלע
_ ם#וםענט. טינען

 קײן ניט לײדער, ׳איז הכא סך דער
 םיר װי ניט װײט איז עס םרעהליכער.

 אונ װי זײן, ז$ל עס געװאונשען װאלטען
 לור־ דעם םון זעהן עס װעלען לעזער זערע

 איבער דא דרוקען םיר װ$ס אנאליז, צען
 טענליכע די ״סאלקס־צײטונג׳/ דער פון

עא, םון צײטונג סאציאליסטי^ע  גע־ װא̂ר
 טעטיגס די םון אײנער א״ ז. םון ׳פריבען

 בא־ פראפעסיאנעלער דער *ין טוער טע
: ׳טרײבט ער פוילען. אין װעגונג

 פרא די םון אנזעהן און דערםאלג דער
 כל קודם . זײנען םאראײנעז םעסיאנעלע

t» נעמען זײ צי דעם, םון אםד,ענגיג r 
 בא די םון׳ טײל גרעםערען א הפחות לכל

 . אינדוסט די אין ארבײטער מעםטיגטע
 פאר־ די הענען דעם אהן ריע־צװײגען.

 ארבײט די אםילו רענולידעז ניט אײנען
 אם־ שוין ארבײםער, די םון נאדינגונגען

 ניט פארםאגען זײ אז דערםין, גערעדט
טנגען. צרבײט־באדינ־ די דיקטיחון צו כח קײן

פראפעסיאנע־ די אױס זעהען v̂ש װי
 פוי אין אונז בײ קלאסעךםאראײנעז לע

 דאס װעלען ציפערען עטליכע לען^
 אר די םון באריכטעז די אויםסלערעז.

 אריין גיט נעםען בײם־אינספעתטארען
 קצײן גאנצע «• כטעט אויבערשלעזיע,

 אר־ ^ון באךארבײטער די אינדוסםריע,
 טלוכה׳^ע אין ^נגע^טעלטע און בײטער

 טאן צו האבען זײ אונטערנעםונגען.
 אונםעךנעמוננען, פדיװאטע מים בלױז

 רעגיםטרירט. געװען זײ בײ זײגען װעלכע
אין זײנעז באריכטעז ד^זיגע די לױט

 מי־ אײן באשעםטיגט געװען יאחר 1923
 ארבײטער. 666 םיט טויוענט 147 ליאן
 געהערט האבען יאהר זעלבען דזגם אין
 — צוזאמען קלאםעךסאראײנען אלע צו

אין מיטגלידער. 938 מיט טויזענט 377
 אױבענדערםאנטע די אין זײנען 1924

 אײן באשעםטיקט געװען אונטעףןעםונגען
 ארביײ 237 םיט םויזענט 129 מיליאן,

 האבעז קלאםעדםאראײנען די צו םער;
 םיטגאי־ 221 םיט מויזענט 300 געהערם

 הא־ 1925 קריזיס־יאהר דמם אין דער.
 בלויז געארבײט םאי טעז1 צום נאד נען
 װאם אונטערנעמונגעז, פרױואטע די אין

 — ארבײטער 20 םון םעהר גאשעםטיגעז
 אין ארב^טער. 913 םיט םײזענט 616
 קלאסעז ע5א צו חאבען יאדיר זעלבען דעם

 הכל סר געהערם צוזאכמז םאראײנען
 עחפטען איז ;םיםנלידער םױזענם 220

 לממא, נאך, ױינען 1925 פון ?ווארטאל
 בא־ געווען באת-אינדוםטריע דער אין

 אר- 171 םים םױזעגם 220 שעםםיגם
 די םוז םאראײן קלאסען צום בײםעדן

געהעוט סדהכל ײיגען באת־^עײנמר

 טיםגלירער* טויזענט 20 םון װײניגער
 מיטגאידער צאל די איז טאג צו היינט

 םאראײ• קלאסען פראפעסיאנעלע די איז
םארקלענערט. סעהר נאך גען

בײ tנעמע קלאסעךםאראײגען די
 םון יראצענט 15־10 בערך ארום אונז
 ויײ ארבײסער. באשעםטיגמע צאל דער
 באזונדערס ^װאך. גאנ״ז טאקע זײ גען

 אינ״ םאר ארויסגעוױזען זיך זײ האבען
 םונ׳ם צײטען די אין הילםלאז נאנצען

קריזיס. ^װערען
 םאר׳שידענע םאראן זײנען נעװיט

 כסדר׳- דער — כל קודם :דערצו סבות
 ארבײטסלאזיג־ די נופא. קריזיס דיגער
 אפעװאכונג צו זײן גורם מוז װאס קײט,

 אכער םאראײנען. פדאםעסיאנעלע די פון
 װאס סבות, אגדערע אויך װירקען דא

 םון טאקטיק םאליטער א פון ׳טםאמעז
 כסדר׳דינע דאס און סאראײנען, טײל א

 דער אין גרופען געװיסע םון זיך באםיהען
 ארוגטער- — באװענונג םראםעטיאנעלער

 םאר״ די םון אויטאריטעט דעם צורײסען
 פאר־ די ־מאכען צו צונישט און אײנען

אײנעךדיסצייליז.
 אידי^ע די םון םאראײנען די הנם

 םארהעלטגיסמע־ באהערשען ארבײטער
 ארבײטער, פראצענט גרעסערען א סיג
 אז דערםין, װײט גאך דא אויך אבער איז
 אר- אלע געהערען זאלען םאראײנען די צו

 קענען זאלען םאראײגען די אום בייטער,
 װעל־ צו ׳ראלע די דערםילען םולשטענדיג

בארוםען. זײנען זײ כער
 די אין ווערען זײט אנדערער דער םון

 פאר- העםטינער נאך םאראײגעז אידישע
 דיסציפלינלאזיגקײס או? הפקרות שפרײם

 אזיטא• דער אראפגעריסען װערמ עם און
 אומםאר- םצד םאראײגען די םון ריטעט

םאראײךםיטגלידער אנטװארטליכע
 פראםעסיא״ די דארום טאקע זײנען

 אײנ• ?ל"[, ■וילעו אין םאראײנעז נעלע
 אוי• אפגעשװאכטען אן מיט געשרום«ען,

דיסציפלין. און מאריטעט
 גע־ גישט טאר נישט׳ דארןי אזאמצב

 ארבײטער• אײן ?ײן דורר װערען דולךעט
 אין חוב א ליגט ארבײטער יעדען אויוי
 די מיםצוהעלםען ראפאגאנרע־ײ¥ד6 דער

 סון אױםהויבעז זיך קלאסען־םאראײנען
 װיכסיג״ איז אויםגאבעז די לאגצ. אזא

 וועיען מוזען םאראײנעץ די םון הייט
 טאר עס אויםגעקלערמ. סלאר איז ברײט

 פון ארבײטער אײן קײז םארבלײבען נימ
 טאר עם םאראײן. זײן מחוץ דרויסען,

 םאר• יראםעסיאנעלער אײן קײן זײז ניט
 אױטא״ דער ךײ\ ניס זאל וועלכער אײעה

 געגעבע• דעם םון םארשטעהער ריםעטער
אינדוסטריע־צוױיג. נעם

םאראײנען! די אין — אלע
!פאראיעען םעסטע םאר — אלע

v הפם עס ווי וויחר, מײסם t י• •נםיײקעלם 
 פסעייפפו im נױוצנוננ פרגײמר ווידיאע

 ווממתײאפנאי ד«ר •ח ניאיננת די מזס
t*» וופמיר® גפרםענם ײיריס r״ •n .װעם אימר ואו י»»יו. ױייס ויר fH  t*c

* *Urww כ»י»ג«
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tm nt w o n
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• ד יח  #T’» •גינ 
f l  mm װ?לס 

ן רן •ייי

w בצדהתי t«n 
ארפח. ולא

]M (®♦ונ,
 גציצכפיו• סיין אן

 ויך ®יד ח#ל» קיז®
fww ימל ױן 
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חדשים. עטליכע לעצטע די ױניאן דעיר אץ אקטױױטעט דער
 י/ןהרליכער סערטעל דרםיעד דעד

 irDipytpy ראלyגyג Djn פון מיטינג
iv םון כאארד i אעטyלײ- רנײשאנאל 

yp-r גארמ^ט דיס îi^ װעט ױניאן 
 ׳םריח רער אין פרײטאג זyנyםy זיך
26 □yiנאװ טעןyסבyאין ̂ר QVi ״אימ״ 

 און סטריט yם32 האםעל, ■יריאל״
יארק. גױ נראדוױי,
 סטרײק רyםאכpלאוp דעם צוליב

 pyo'3» ןyBרוyאײנג מיטינג חנר װערט
םארקו־ זאלםyג האט ער װי רyםyשפ

 טיטימ דער צײט. דyיגrרו; א איז מע?
 דארן• כאארד ii'bipyrpy 5גענערא םון
 טא־ 4 יערע רyרעגול ודערעז זyרופyנגMא

יאהר. איז נאטעז
 רטיגטyםארם האט זיגסאן ■רזידעגט

 תןפארט, זyלyציyספ א סיטינג דעם צו
iוױכטיגסט די װעגען  yאסירונצyאין ן 

 צײט. רyטvyל -rjn איז ױניאן דעד
 וyבyגyא■ג אױך װעיעז כאריכטעז

 די און באיאוי רyטyרpסע םון זyװעד
 רניײyאינט דער םון וױיס־פרע^יענטעז

שאנאל.

ס ױי ס ע ס ט םי ם מ ר ע ענ סל ד צ י אויןז םעסם דעם פ  ו
ער ײפ ער נעסעםעלםע די פדן ארכ מפ ש

 גזד רyד םון םארזאםלונג חגר אױף
 מאנטאנ קאםיט^ ססרײ? ראלyנ

ט ^ װ  האס לײסעאום, |yoynjHD אין ׳א
 וױלט, איהר װאס ורעג^ דטyרyג מען
אי  װײ־ אזוי װי רעם װעגען חוץ א נ
 נענע; סטרײק □jn אנצוםיהרען טער

 טשױpyסאב*מאנום און רסyדזשאב די
 א צו זײ םיט אויך סוםען צו רעד,

סעטלםענט.
nא:ג איז yראגD איין כיויז yהרט 
 שײכות yםpyדיר א האט װאס נעררארען,

 דאס און סטרײ^ םוז גאנג דעם מיט
 םון דאס כאשלאסען, װערט עס אז ׳איז

 לא:ג וױ װײסער, און אן איצט
 די זאיען ^yvny: oyii סטרײ? דער

 רyByש yלטyטyסyג די םון דyארבײט
 װײדזשעס, די םון פראצענט 10 זyצאהל

 אגצוםיהרעז וױיטעד אוין• ,20 אנשטאט
ײ?. דעם  דער איז רyאב רyװײט סטי

 אין שפעט גאנץ ביז o:yvw נאנצער
 זyװארyג םאמוטען ׳ארײז נאכט דער
ט iy״D'ri« ,□vvyn מי tn n נײעם א 

ױניאן. דעד אין כרודער־קריג
 'פאדזאטיונג רyד םון םארלויןי איז
 yקאסוניסטיש די םון yאײנינ האבעז

o״ ^p^ '€  אטא־ װילחג סאכטyנ iy־
שאנאל רyאונז נענעז קעס  אינט^עײ

 זײy■ר געגען און yגאנצ א אלס ײניאן
 ורעױרץנט «ערזענל'ך. זינמאז דענט

, א גע־האלטעז האט זיגםאן ג ^  אין ר
די צוריקגעשלײחגרט האט עד רyלכyװ

פארצײכנים אינהאלט

ײם״ 48 גומער ,גערעכםיגק

אינדוסםריעל םי®'[ פגרימענפ דער .2 זייט
קאוגסיל.

 .1 זײפ »ון «י*וסען זוון פבריםעגם .8 זײט
 פרגפגיזאןניפנס־מראנן. און טרײד .4 זײט
 נוריח. אל — (ערצעחלונג) אסתר .5 זייט
 עדי^ריאל. — .0 זײט
 ענג־ אין ספזרזיק נענעראל דער .7 זײט

 אעח׳ען אין בראמלי. דזשאן — לאנד
?אלױ ל• י. — (געדיכפ) חלוםות פון

שיגער•
 •V? עם. על — בינער אזןדליכע .8 זייט

vw — וײ §ערציג םישמאן. דוד® 
וודױאער. ז. — זענס

איגםעד• עראזטען אין א .9 זייט
 ע:מד ברינעל. לודוױנ — נאציאנאל

 עדױקײ^אל רעדאקציע. *ון מערס
דעיארפמענ■.

קאינ״ םיא׳ז אגײםעגפ .11 און 10 זײם
אדװערמ״זםעגםס. •אחייחננצס. סיל.

 ייז דײנקאוס־םאכער ,94 לןקאל .12 ?ײם
 זײלר «ון ײג חןם יײעיצז באס®•!
גאדעס״ ד. — ®•רײק ;ע:?יראל

 און ̂זybאםוניסp די םון סypאטא אלע
 אנגעװיזען ^ייז רy האס גyװ אײן אין
 mW די םון אח סטרײ? רyד אזוי וױ

סט^  װאם ;ג^ואו־ען םיהרטyג סוני
 זײ םון זײנען עס רעזyהלyם א נאר

 אויב רט^yלpרy ארן װארעז^yג סאכטyג
oy װאט דעם אין שולדיג װער איז 

טypyנ ניט האט סען  בע־ א קריגען נ
y זyסער i^ y o^  עס זײ זײגען טו :

 ניט רyאיצם ױי זאלען און שולדינ,
אויף שולד די זוכען jyv'oy .̂יש אנד
 סעטעל־ דער םון באױכט דער

קאמיטע. מענט
 בא־ נינםא׳ס װײס־פרעזיתןנט פון

 קאמיטע נטyסעטלמ דער םון ריכט
 טוײ 25 ארום אז ארויס, זיך װײזס
 אין שוין זיך געסינעז איבײטער זענט

yByטעלטyסyג די  ̂ y^ ר ^  די אי
 אססאסי־ רסyטשורpyEמ»:̂ו אינסאיד

 זײנען געװארען, געסעטעלט איז אײשאן
 געורען רyםאכpלאוp נטyטױז 16 שוין

 ר.yפyש yלטyטyגעס אין צוריסנ^?ט
 ?אנ־ לyי’־,rאינדאסט nvi םון שעפער די

 ?^נטרא?* yרyזײ סיט fyt^m םיל
 טויזענט 10 ארום זyבאשעםטיג טארם

 רװײלyד ly?'•־: אלע ניט ארבייט^
*l y ^ y i  ]VDMvu'n ד צוyאר־ ר 

 ו^ט עם וױ שגעל אזוי אבער בײם,
 זyלyװ טרײד, אין ביזי ^הר װעחגן

̂נלוס )10 זײט או̂י (

סי 8 אן יוני ^וני אל ױ כ
 םעבואר, טען12 דעם אװענם, שבת

 דעם אין געבורטסטאג, לינקאלנ׳ס
 אפערא םאנהעטען םון זאל מאנץ
הױז.

וחנ־ םרײנד און רyםיםגליד yאונזער
o אױף ןyDyצו:ויםטר זיך געװיס לען n 

 cm נטyאװ שבת באל, רי־ױניאז ױניםי
 רyד םון זאל טאנץ איז ברואר,yם טעז12

 lysna גאנצז! הויז. אפערא םאנהעטעז
Bלאנyװyאותנט דעם םארברײנג^ צו ז 

 םרײגד־ פון שט״םונג א איז זyצוזאם
 צו טאנצענדיג ברודערשאםט, אין שאפם

 וױיט״ פאול באריסטן Din םון רyמענ די
niyD םאז

 לינ־ םון D:yi^ דעם רעזעדװירט
 מעז12 חנם שב̂ת געבורטסטאנ, קאצג׳ס

 עס אוגטערגעםוננ. רyדיז םאר םעברואר
 אװנם שעהנער און נרויסער א זײן וועם
טען. דאר־ ךײ\ צו נים םארפעלט ױגיםי! אלא
 ווענ־ אינפארםאציע וױימערע מאר .

 m עדיוקײשאנאל אונזעד אין זיך דצם
סםריס. םע16 ותסם 3 יארםםעגם,

 ארױסגע־ האט באראו״ סע?רעטער
 פון מיטגליד יעדעז צו בריעף א שיסנז

oyi איז באארד, ע?זע?וטײו נענעראל 
D̂ אנדערעס צװישעז װערט עס זyלכyװ tyi :

 מיטינג יעהרליכער פערטעי
 באארד וטיװpזעpy גענעראל oyi םון

 צוליב םארשפעםיגט אביסעל זיך האם
Dyi ניו אין סטרײ? גענעראל לןלאוק 

 איז סטרײק דער זyװ ̂רyאיצט יאר?.
^ טײלװײז שריין ט ע ס ע  זעהר עס , א ג

 ע?זע?וטיװ ג^געראל דער װיכטיג
 זי־ א אױף צונוים?ומען זיך זאל באארד

 א?טױױטעט די זyבאםראכט און צונג
 די אין ױניאן אינטערנײשאנאל דער אין

 אויסארבײטען איז חדשים, פינױ לעצסע
- ^ ל  טעטיג־ װײטערדיגער דער םאר פ

?ײט.
 אויםגעפא־ דעריבעד זײט ״איוזר

 אוסבא־ מיםיגצ oyi צו jyoip צו ו^רט
 א זעהר זײן װעט דאס װײל דינגט,

 ערשטער דער םון מיטיננ, װיכטיגער
זיצונג. צםערyל רyד ביז

גרוס, ברידערליכען מיט
ם ה ר ב ,M ר א ב א

י. װ. ג. ל. א. סעק״־טרעזשורער

ח א ענ ער פ אנ עד מיפ ס ד
 אסאסיאיישאן אמעריסאו
מיסװאך דעם

 װעיעז שורות די װען צײט דער אין
 דארף בײטאג, םיםװאך נעשייבען,
 דער צװישען קאנפערענץ א פארקומען

 ״אםערי־ דער פיז קאמיטע עהזעקוטױו
 ארנאניזאציע די אסאסיאײשאך/ הען
 סאב־סאנױ און קאנטראקטאדס די פון

 די און טרײד, קיאוק אין םעהטשורער
^ ר ע פ אנ  נענעראל דער םון קאםיטע ק

 קאנםערענץ דער קאםיטע. סטרײ?
 צו געדופען, זיך, פארשטעהט װערט,
ivdip װ עס און סעטלמענט א צוyיען 
 םראנעז די װערען אויפגענומעז דארט
 דער ארץ ױניאן דער נוגע זײנען װאס

 מאמענט איצםיגען דעם *ין אסס׳ן
סטרײ?. ?ראוק רעם באצוג אין

 גערױ איז סטדײק טילאוק דער װען
ײ דזשויײ, טען1 דעם געװארעז, םען  זי
 ״אםערי^״״ די םון קלאוהמאכער די :ען

ט גלײך סטרײה אין ארונטער שעפער  מי
 ?לאוק אנדערע די פון ארבײטער די

 זײנעז שעפער דאזינע די און שעפער,
הײנט. ביז סטריי? אין נאך

 װערעז שורות די װעז צײט דער איז
 באשטימם, נארניט נאך איז געשריבען,

 עפעס װעט קאנםערענץ ר1ח םון ׳ צי
 אונז איז עס נישט. אדער

 םז״א״ yr^yii באװאוםט, ניט אויך איצט
 ווע־ אויפגעהויבע! דארט װעלען עס גען

^ םיר װע^עז דעם װענעז רעץ.  קאנ
נומער• הוםענדען אין באריכטען

ע כ ײ ר ג ל א פ ר ג ע נ ו נ ע פ ע ר ן ע ר פו ע ז נ ו א

ל א נ א ש ײ ק ו י ד אז ע ז םי
 אדי• אין איז אװענט םרײטאנ לעצטען

 היי־ אוירװיננ װאשינגטאז םון טארױם
 ערעפע• די געװאדען אפנעהאלטען סחול

 עדױקײ־ טען9 אונזער םון נונגס־פײערונג
 אונזע-ע םון הונדערטער פעזאן. שאנעל

 און ױנג םרויען, און מעגער מיטגלידער,
די:yטyםארטר אלט,  לא־ אונזערע yאל :
 פארזאמעלט זיך זyהאב ױניאנס, קאלע

y^ די רטyהyאויסנ און r מוזיקאלישy 
ע פראגראט, :^  אװענט דעם פאר איז װ

ער אין און ז,yװארyג טyםארבארײט  װ^נ
 yנטyראםינ3 באטײליגט זיך זyהאב עס

 געםונען זיך האם ^לס im ארטיסטען.
 האט און שטימונג רyהויבענyנ א אין

 יע- אװענט. rynnyjyiiK אן סארבראכט
םיל א איז דאס אז נעםיהלט, ^האט רער

!^ טיג כ  קאנצערט. א בלויז װי זאך, װי
y זײ ^ n| ,^:די איז דאס אז םארשטא 

ג ^ ײ u רyד םון ם m v w w 9 דעם פון- 
על טען אנ ש ײ ?  אינ־ רyאונז םון סעזאן ^ו

 רעאליזירט אויך ןyהאב און ל8שאנyרנyט
 ארבײט, ־דער םון באדײטוננ גרויסע די

ט רyאונז װאס : ע ס ט ר ^ ד ^ נ א ש ײ ? ו ^ 
 די פאר רל:ךyאומאויםה םיהרטyאנ: האט

 שװעריג־ אלע די טראץ יאהר, y 9לעצט
 געמיזט האט ױניאז אונזער װאס ?ײטעז,

 צײט. רyר םון פארלױף אין דורכסאכען
שאנעל-תפארטכמ!נט אונזער  האם ^ו?ײ

 אין אםילו טעטיגקײט זײן םארטנ^זעצט
 זיינעז אכע1וח פאנדעז, די ײעז צײט, דע־

 האבען ארבײט, דיזער םאר זyגעװ נױטיג
^ צו װערען םאמוצם נעמוזט  א שפײז

םאםילי^ זײן און סטרײהער
^ ז נ ו נעםיהלט, זyהאב םבערס1̂מ א

y אז tn װיליגקײט און אנםשלאסענהײם 
 זyכאכ צו *ינטשמעשאנאל אונזער מצד

 Vi'V"ii די אױסגעבען און םארזוך דיזעז
 איבער־ האט ארבײט רyדיז םאר געלדער
 איז םרײד־ייניאנס אנד^רע אלע צײגם.

 רyד איז אויך װי נױטיתנוײגמײט, דער
 צװי־ ארבײטער״בילתנג סון סעגליכקיים

םיל אויד האט און םרײד-יוניאנס, די שעז

 אם?ד גאנצע די אז דערצו, בײגעטראגעז
 אויך זאל ארבײטער־באװעגוננ ריקאנער

אידעע. דיזע אויפנעהמען
 װעיכער םיטשאנדלילד, אלעקםאנדער

 םאר־ אינטים געװען לאנג יאהרען איז
 דע־ עדױקײשאגאי אונזער מיט בונדען

 בא־ זעהר א געהאלטען האט פארטכיענט,
 האט ער װעלכער אין רעדע, לעהרענרע

 פון װיכטינקײט דער אויח אנגעדײטעט
ט האט און טעטיג?ײט אונזער ב ^י  אינ־ ג

 וזיליג־ אי־דר פאר אינטערנעשאנאר זער
ײז דעם צאלען צו גרײטתײט און ?ײט  פי

 פון אנט^ױקליני רyד אין םיאנער א םון
ען די ט ײ ? ^ג  עדױהײשא־ אונזער םון ט
yj־״?yoDn«3y^  נע־ איצט איז װעלכער :

 djt אין פאקטאר װירהזאמער א װאיע,
ע. ארגאניזאצ רyאונז פון לעבען

 ײג־ פרעדײענט און באראו* סעקרעטאר
 אדרעסירעז געזאלט האבען y^yii מאן,
 זײ קוםען. קענטyג ניט האבעז ׳ולםy דעם

באנריסונגען. צוגעשיהט אבער האבען
הא־ פראנראם םוזיקאלישען דער אין

 זאלעסקײטריא־ דער באםײלינט זיך בעז
^ םב סע  זא־ נדליה פון באשטעהענד ענ

ט, לעס?י, ס ^ ש  םירל פישבערג, יאשע ט
 דעם פארנומען האם װעיכער שפיל^־־,

 איז װעלכער זאלעס?י, הערטאז םון פלאץ
 אש״ גרינארי און געװאיען, קראגס נראד
 האבען ארטיסטען דיזע פיאניסט. מאן,

 געגע־ אויך האבען אה צוזאמעז שפילטyג
 גע־ אויפגענוםען זײנען זײ סאלאס. בען

 זײנען און D?»'no:y גרױס מיט װארען
8.iycr.y:D'r און נאך געבען צו געװארען 

 סאראהא דזשין םאראם נומעתנן. נאך
 Dyi אױף געװארעז אויםגענומ^ אויך איז

 עולס רyר אופן. [vo^vddבאגײ זעלבעז
 yאיהר אויסגעהערט הנאה גיוים מיט האט

 און זyרyומrראyאפ און םאלקס־לידער
^r האבען c y i^ אלץ זיגנעז זאל זי אז 
nnyo ארן מעהר

 yאוגזער lyi^t ?אנצערט דעײ נאך
DDyi י ‘דזשימנײזױם. דעם אין ארונטער\

\



2

 געטאנצט און אמוזירט זץ־ חאבען זיי װאו
בענד. שילער׳ס סון כיוזיק דער צו

 טשערמוון נעװען איז קאז־זז מ. םאניא
אװענט. םזן

אױסגעפױילם. פראגראש און סקעדױל
 םריײ אעצטען םייערוגג אונזער אױוי

 א זעהר געװארען אױסגעטײלט איז סאג
 אונזערע םון סקעדױל און פראגראם ■ײנע

 איז װעלכער מיטנציד, יעדען צו קורסען
 אונטערנעה• דער בײ נעװען אנוועזענד

 יל#ץ אונםען געםונען זיך האט עס םונג.
 זײן אויסםילען צו מיטגציד יעדען םאר

 די, לאקאצ־נופחןר. און אדרעס גאכמגן,
 װעגען מעידונגעז ערהאיטען וױרעז װאס

 אנאנסען איז אונטערגעיזמונצעז אונזערע
 אויס־ דאס זאצען הורסען, אונזערע װעגען
 עדיוקײ• אונזער א׳יז צושיקצן און םייעז

יםכ טע16 ווזנסט 3 שאנעצ-דע«ורםםענם,
 םיטגלידער אונזערע אויך ראטעז פיר

 קור־ אונזערע םון סקעזײול דעם צעזען צו
 נעהכיעז און אױפפערקזאפקײם מיט סעז
 פוןי ■לאץ דעם און צײט די אכט אין נוט

 םיר םעטיגקײםעז. פארשידענע אונזערע
 מיטגצײ־ער אונזערע אז נײגעריג, זײנעז
 עדיו־ א«נזער פון אפים איז קזטעז זאיעז

 בא*אטען און קײיטאנעל־דעפארטטענט
 טע־ פאריטידענע די װעגען או:ז סיט זיך

טינקײטען.

 צו ברואקוואוד םימ סטודענטעז
םײערונג. אונזער

 ברוקװאוד םון פטודענטען דרײצעהן
 סמודענטעך די פאיטרעםענדיג קאלעדזיט״

 לײברעייען, קוק, קאר םיט ?ערפערשאפט,
 אררנמערגעקומען זײנען שפיצע, דער אן

 אנםייל כדי טראח, א איז יאיק נױ קײז
 מיט־ אונזעיע םיט צוזאכיעז נעהםען צו

 ^ערעפע־ פוז׳ם םײערונג דעי אין גלידער
עדױקײיטאנעל־סעזאן. אונזעי פון נונג

 הויך זעהר שאצען טיטגלידער אונזערע
 און פרײנדשאפט םח אױסדױק דיזען אפ

 בילדונגס־אקםי־ אונזערע אץ אינםערעס
װימעטעז.

 ערעפגונג דער צו באגריסונגען
סיזאן עדיונךשאנאל דעם פון

זיגםאן. םאריס פרעזידענט םון
אץ־ װאע לײד, באמת ־םיד סוט ״עס

 אנװע־ מענליכקייט די געפינען :יט גען
 דעש םון ערעםנונג דער צו זײז צו זענד־

 עדױקײשאנאל אונזער pc םיזאז םעז9
 געװאצט זעהר װאלט איך דעאארםםענט.

 הונדער־ די צו פערזענליך איבערגעבעז
 װעלכע םיטגלידער, אונזעדע פו; טער

 םײערוננ, דיזער בײ פארזאמעיט זײנעז
 איז אינםערנזדפאנאל .אונזער טיױ װי

 מע• בילדוננס די אין פאדאינםערעסירט
 מיטניידער, אונזערע צװישעז םינקײמזזז

 פײ רי טראגען צו גרײטקײט אונזעד אוץ
 דײ םון פאראנםװארטליכסײט נאנצמגלע

 שוועדיג־ איע די טראץ באיוענונג, זער
 איצט אונז פאר שטעחן װעלכע הײטען

 צופרידענהײט, מיט עס טוען מיט פאר.
 נויטװענדינהײם די אפ שעצעז םיר װײל

 פון ־ייעז די איז בילדוננ ארבײטער םון
 האםען, מיר באװעגונג. ארבײטער רער

 בא־ װעיכע םיטנלידער, אונזערע אלע אז
 און קורסען און לעקציעס אונזערע זוכען

 וױ־ און ערפאהרונג די אױסגוצען װילען
 קיא־ אונזעיע איז קריגעז זײ ײאס סעז

 אינסערנע־ אונזער םון דינםט איז סעז,
*אנאל.
 ער־ פאר װאונשען בעסטע די םיט

 טעטיגקײט, םון יאהרען םאלגדײכע
 גרוס, ברודערליכען םיט

ש י ר א פרעז.״ ז, א ם ג י ז ם

באראןן. אברהם סעקרעטער םרן
ברײנ־ פא־ צו ערװארטעט זזאב ^איך

 צוזאטען און אװענט דעם אײך םיט נען
 סי- טען9 דעם פון ערעפנונג די פײערען

 דעפארט־ עדיוקײשאנאל אונזער פון זאז
 ניט דאס איך הען ליידער, אבער פע;ט,

 איבעתעבעז בלויז אײך װיל איך מאן.
 ײאס בין, איך צוםרידעז און שטאלץ װי

 גע־ נעװעז איז אינטעדנעשאנאל אונזער
 װיכםיגע אזא גרינדעז צו װײטזיכטיג נוג

 פארשטארקע־ צו דינט וועלכע באוועגונג,
 אר־ דער און בפרט, ױניאן אונזער רען

 אז האו*, איך בכלל. באװענונג בײטער
 אונזערע -באזוכעז װעלכע םיטגלידער,

 באגײסטערוננ באקומעז וועלען ?לאסעז,
 טעטיג־ פארשטארהטע א אגפיהרען צו

 אז״גאני״ אונזער פוז רײען די איז סײם
ש איהר אז ״אויך האוי איך זאציע.  א

 ׳ די םיט באנוצען זיר װעלען אנװעזענדע
 װעלכע געלעגענזזײמעז, אויסנעצײמננכת

 טעטיג• די דורך געאפעדט אײך ווערע?
 דעפארכד עדװקײשאנאל פונ׳ם קײסען
אינטערנעשאנאל. אונזער םח סענט

 אן םאד װאונשצז בעסםע די םיט
סיזאן, ערפאלנרײכען
 ׳גרוס ברודערליכעז םים

ם ה ר ב , א י ו א ר א ב
סעקרעמאי־״טחןזמורער־.

 כןמריםונגען. אגדערע נאך
 אינ־ דער זײ ממריםוננעז חארזינםםע
 װאיד־ גארםענם יײרים סערגעמאגאי

 םין געממנחײט דער *ו יזנייז מרם
״ ױיןי (שלוס 1ז 1(

ט ____________ ײ ת ג י ם כ ן » ר ע laafl נ<ןװ«סכ<ור, סצמער טרײימטג, ג

ר ע ט ד נ ע מ י ד נ ץ א ט י ל מ ע י ־ ז ט ם א ד נ י ל א י ם נ ו א ק
 טעז13 דעם געשלאסעז און אפנעסאכט אגריסענט, דיזעד

 אינדאסנד דעם צױוישען און בײ ,1926 נאוועמבער, אין טא;
 כןאנופעקטשד סקוירט און סוט קלאוק, די פון קאוגסיל ריעל

 און קאונסיל, דער אלס באצײכענט אן איצט פון אינק. רער׳ס
 און ױגיאז, װאירקערם גארמענט יסTלי אינםערנעשאגאל די
 ריםער און דרעס ססזירט, קלאוה, דער פון באארד דזשאינט די

 גארםענט יצײדיס אינטערנעשאגאל דער םון ױגיאז טאנערס
 באצײ־ װײטער דא ווערען צוזאמען איע ױניאן, װאירקערם

באשטעטיגט: ױניאן, די אלס כענט
 ארגאניזאציע אן איז קאונסיל דער אז אגכאטדאכט, איז
 םאבריצירען אין באשעםטיגט זײנען מיטכלידער װעטעס

 און יארק, נױ שטאדט דער אין סהוירטס און סוטס קלאוקס,
 צו איז קאונסיל דאזינען דעם פון אױםגאבען די פון אײנע

אוץ ױניאה דער םים קאיעקטױו האנדלעז
 גרויםזנ א רעפרעזענםירט ױניאז די אז אנבאםראבט, אין

 בײם באשעפםיגט זײנעז װאס ארבײטער, די פון פאיאריסעם
און קאונסיל, פוג׳ם םיטגלידער די פאר קלײדער אויפםאכען

 צוזאםענ־ װילען צדדים צװײ די אז אנבאטראכט, אין
 דער אין קאנדיציעס עםאבלירען צו צװעק דעם פאר ארבײטען

 ארבײ־ די פארזיכערעז צו צילען זאלען װעלכע אינדוסטריע,
 פאבריקען, אזוינע אפשאםען און לעענס־געהאלט א מיט טער

 אר־ פון קאנדיציעס אוטגערעכטע אונטער ארבײטען װעלכע
 גע־ א פאר פעםאדען באשאפעז צו איז געזונדהייט, און בײט

 צװיסםיגקײטען אלע פון אויפנלײך פרידצינען און רעכטען
 שאפענדע םארשײדעגע די צװישען פארקוטען קענען װאס

 אדנ־ אן פארדנערעז צו כדי אינדוסטריע, דער אין פאקטארען
 סטא־ אלנעמײנע און ארבייט, פון אנגא%:: אונטערבראכענעם

:אינדוסטריע דער פון ביליזאציע
 דאס צו צדדים ביידע איצטער אײן שטיטען דעריבער

: פאלנענדע
 זײנע םאר זיך םארםליכטעט קאונפיל דער ערשטעגס,

 םארשריפ־ די אפהיטען אויפריכטינ װעלעז זײ אז מיטגלירער,
 םארפליכטעם ױניאן די און אפטאך, דאזיגען דעם םון םען
 װעט זי אז םיםגלידער, איהרע ארע פאד אױפדיכטינ, ׳זיך

 די אז און אגרימענם, דיזען פון םארשריפטען די נאנקוכיעז
 נעטרײ געװיסענהאפם, ארבײט זייער םאן װעלען ארבײםער

 : אגרימענט דאזיגען דעם םון פדנקטען די לוים עפישיענט, און
 קאונסיל דער אז פארשטאנ^, און צוגעשטימט װערט עס

 זײנע אלע פאר און זיך סאר דעם דורך זיך פארפליכםעט
 און זיך םאר זיך, פארפליבטעט ױניאן די און ; מיטגלירער

 באשעפטיגט, איצטער זײנען װאם מיטנלידער איהרע אלע
 װערען באשעםטיגם װײטער און אן איצט פון װעלעז, אדער

אומדירעהט. אדער דירעקט האונםיל, םון מיטגלידער די בײ
 כױט־ זײנע אלע אז ׳צו שטימט קאונפיצ דער צװײטענס,

 זײערע םון טײל א אדער נאנצע די פראדוצירען װאס נלידער
 אױפהאלטען וועלען פאבריהעז, אײגענע זײערע איז קלײדער

̂ע און שעפער, ױניאז  זײער קריגעז װאס כױטגלידער זײנע א־
 קויפעז אדער כיאנופעקטשורערס, אנדערע פון געכיאכט פחורה

 האנד־ װעלעז מאנופעקטשורערם, אזוינע םון קלײדער פארטיגע
 דזאבען װאם םאבריקאנטען אזוינע מיט נאר אויסשליםליך לען

שעפער. ױגיאן
 פאר־ װערט ער װי ״םאנופעקטשורער״, אויסדרוק דער

 בעלי סארםעז אלע אײן שליסם אגריסענט, דיזען איז שטאנעז
 פאברי־ אײגענע זײערע אין פלײדער פראדוצירען װאם ב.ױם

 קלײ־ פראדוצירען װעלכע םאבריקאנטען אײנגעשלאסען ;קען
 מאנופעקטשורערס״ ״סאב סחורה, אײגענע זײעד פון דער

 װערם װאם שטאף םון קלײדער םאכען און שנײדען וועלכע
 אדער סוחר דעם פון זײ צו פארקויםמי אדער געגעבען, זײ

 קלײדער מאכען װעלכע ״קאנטראקטארס׳/ איז ״דזשאבער׳/
צוגעשניטען. פארטינ געגעבען זײ װערט װאס סחורה םון

 דעם אין םארשטאנעץ װערט עם װי שאפ׳/ ״ױניאן א
 װינציג־ צום באשעפטיגט װאם אײנער איז אגריםענט, דאזיגען

 צאל פראפארציאנעלע א און םאשיךאפערײטארס 14 ססען
 און נויםיג, זײנען װאס אפטײלונגעז אנדעדע די אין ארבײטער

 צו באצוג אין ױניאץ. דער םיט קאנטראקם א אונטער ארבײט
 םוז כױטגלידער בײ דירעקט אננעפיהדס ווערען וואס שעפער,

 בא־ װעלכע שעפער, ױניאן אלס גערעכענט די וחגחח קאונסיל,
 יױ דער פון מעםבערם נוםשםעהענדע אויסשליסליך שעסםינעז

 פראדױ מיט׳דעם םארבינדוננ אין ארבײםען אלע די םאז צו ניאן
 װאס סטאנדארדס ױניאז אלע א& היטען ?לײדער, פון צירעז

 פאר־ אלע נאך קומען און אויפגערעכענט, װײםער דא װעחגז
געװארעז. אויםגערעכענם פריהער דא זײנען װאם שריםטען

פארשרים־ די לעבען איז דורכצוםיהרעז כדי :דריטענס
 באלד ױניאז די זאל פאראגראף, פריהערדיגען דעם פון טעז

 װאס פאבריהאנטען אלע פון ליסט א קאונסיל צום צושסעלען
 זאל און ױניאן, דער םים קאנטראהם א אונטער ארבײטען

 קאונסיל דעם אינםארםירעז װאך א כאל אײן אסװײניגסםעז
 דאזינען דעם צו צוגאבען און אין ענדערוננען אלע װענעז
ליסט.

 א מים ױניאן דער באזארנען זאםארט זאל קאונפיל דער
 ?ײגע װעמעז מים מאנופעקםשורערס פון ליסט פולשטענדיגען

 די צײגען צו אופן אזא אױו* אראנזשירט האנדלעץ, סעםנערס•
 מיט מאנופעקשטורערס, די פון אדימסען און נעמעז ריכטיגע

 אין שטעהט קאונסיל פיז מיםגליד אײנציגער יעדער וועםען
 אויסגע־ דארםעז ליםטען אזעלכע באצידזוננען. געשעםטליכע

װאך. יעדע װעחנז צונעזעצט און בעסערט
 אדער באשעםטיגעז, ניט זאל קאוגסיל םיז מיטנליד קײן

 איז נאמעז װעמעס םאבריהאנט א באשעםםינען צו םארטזעצען
 ליסט אויסנעבעסערםען לעצטען דעם איז אײננעשלאסען ניט
 ניט זאל און צו, שטעאט ױניאן די װעלכע שעפער, ױניאן םון

 אוםן אנדער אן אויןז אדער סחורח, קויסען אדער ארדערען
 מאגר אזא מיט האנראען צו פארטזעצען אדער האנדלען

פעסטשורער.
 א צו ארבייט געבען גיט זאא טיטנליד קיק :םזגרמענס

 סחורה קויםעז אדער ארדערעז אדעד םאנופעהמשורער, נײעם
 קאונ״ תרכ׳ז זימןר אויף אוים געםינט ער אײדער איהם, פון
Vo האנטראסט א האם מאגונועסטשורער דאזינער דער אז 
 אזא צוצושטעלעז זיד םארסליכטעט ױניאז די װגיאז. דער מיט

 אזא וױ נאכדעם שטונדעז 24 אק יןאונסיצ צום אינםארמאציע
 כױםנאיד דצם שטערען צו נים כדי נעםאכם, ווערם םארלאנג

געשעפטס־םעטינקײמ. זיין 1אי Vאונסp פון

 פון מיטגליד א אז ארױסוױיזען, זיך זאל עס װעז
 #ם>מופעקטשודער גינױױדאן א צו ארבײט ארױס גיט לאוגסיל

 די צוריקציהען אויםפארערען גלײך איהם קאונסיל דער יאל
 אױכ גלײו נאנץ םאבדיקאגט. ניט־ױגיאן דעם םח ;.רבײט

 אנדערש, אדער ארבײט, דער םיסעז אין זײגעז סלײדער די
 מיט אפטאך אן שליסעז װעט פאבריקאמן דאזיגער דער ביז

ױגיאן. רער
 װערען געפונען קאונסיל םון מעמבער א זאל :פינםטעגס
ניט״ א ׳טיט האנדלעגדיג אדער צו, ארבײט ארויסגעבענדיג

 א ארויפלײגען קאונסיל דער זאל מאנופעקטשורעו/ ױניאן
 םאר• ערשטען דעם פאר מעמבער דאזיגען דעם אויף שטראף
 אומאך דעם און קאונסיל דעם םון בײ-לאאם די לויט ברעכעז,

 דער םון געלט סומע די םעסבערס. ײנע1 מיט האט ער װאס
 פאר• איז װאס םומע דער לויט װערען באשטימט זאל שטראף
 נעגו; גרויס זײן זאל און איבערטרעטוננ, דער מיט בונדעז
 מעמ״ באטרעםענדער דער װאס פארצוג דעם םאכעז צו צונישט

 יאסיגער א מיט צוזאסען האנדלונג דער םון געהאם האט בער
 מײ״ זאל סונקט דעם מון איבערטרעטוננ צװײטע א שםראזי.

 דערמיט םארבינדונג אין און האונסיצ. םון אויםשליסונג נען
 כדאסרעגלעז, אנדערע אזוינע אננעהמעז קאונסיל דער זאל

 װירקזאם און נויטיג זײן װעלעז מייגונג זײז לױט וועיכע
 ניט״ אין ארבײט ארויסגעבען םון מעםבערס צוריהצוהאלמען

 באשטרא־ םון ארײנסוכמז װעט װאס געלט די שעפער. ױניאן
 םארװאלטעט און םאנד א V* ײעיעז אױעקנעלײנט זאל פוננעז
 און קאנוסיל, מיט׳ן ױניאז דער םין נעםײנשאפטליך װערען

 אונטערזו״ םון עקספענסעס די דעקען צו װערען גענוצט זאל
 ניט״ױניאן םון ארבײט און עקזיסטעגץ די באצוג אין כונגעז

שעפער.
איניציא־ אײגענער זײן אויױ קאונסיל, דער :זעקסטענפ

 ביכער אלע אדער איז עס װעלכע אוגטערזוכעז, װעט טיװע,
 אויב אױסצמעפינען מיטנלידער, זײנע פון דאקוכיענטען און
 ניט־ױניאן מים האנדלען אדער ארבײט ארויס גיבען זײ

 ױניאן, רער פון ארײננעבראבט װערם קלאנע א אויב שעפער.
 םאי־טרעטער א איהרען צו פרױױלעגיע די ווערען נענעבען וועט

 אונםערצוזוכען קאונסיל םון םארטרעטעד א מיט טיטצוגעהן
 א װעלכען קעגען טעכיבער, דעם פון רעקארדס און ביבער די

 צו צװעק דעם םאר :אר נעווארען, ארײננעבראכט איז קי״אנע
 אר־ ארויס :יט כייטגליד באטרעפענדער דער אױב באשטיטען

 אונםער־ זאל אונםערזוכוננ אזא שאפ. ניט־ױניאן א צו בײט
 דעך װאס ציים דער םון שםונדעז 48 אין װעיען גענומען

 וחנחנן נעםיהרט זאל און נעװאדען, דעדזזאיםעז איז פא־ײ^אננ
 דער װעלכע באנרענצוננעז אח באדינגוננען אזעלכע אונטער

 דער־ זױיטער דא װערט וועלכער םשערמאז, אוטפארטײאישעד
 םאראינטע־ א םון פארלאנג אויש׳ז םארשרײבען װעט מאנט,

צד. רעםירםען
 די פון םארטרעטער םון ק^מיטע נעטײנשאפטליכע א
 ארנאניזאציעס אנדערע אלע די און אנרימענט, דעם צו צדדים

 דא װעדט װעלכע מאשינעריע, די אונטערװארםען זײנען װ^ס
 איהר אױף זאל עס און װעחנז, ארגאניזירט זאצ עטאבצירט,

מז צום םציכט די ווערעז ארויםנעצײגט  םעסט־ איז אונטערזו
 אױםמאכעז דאס און צו, ארבײם םון אדױסשיקען דאפ שטעצען

 װעצ־ פצעצער, איז אדער שעפער, ניט־ױניאן איז קצײדער םון
 דאזינע די סםאנדארדס. נידערינערע אונםער ארבײטעז כע

 אומפאךיי דזןם םון אוי.םזיכם אונטער׳ז ארבײטען זאצ קאטיםע
דערמאנט. װײטער דא װערמ וועצכער טשערסאן טײאישען

 פערמאנענט װערען אנגעשטעצט זאצ אקאונםענט אן
 דעם םאר טשערםאן אוםאארםײאישעז דעם םון שםאב אויפ׳ן
 אויפדכט זײן ארנםעד אונטערזוכוננעז טאכעז צאזען צו צװעק

 אינדוסםריע, דער םיז עסטעבצישמענט איז עס װעצכער אין
 פעסט״ כדי קצאכע, אדער נאטיס םארסעצען אהז אדעד פים,

 תרכ־ װעדס צדדים די צוױשען אפטאך דער אױב צושםעצען
געפיהרט.

 ארדערען ניט זאצ האונסיצ פון פיטגציד קײן :זיבעסעגס
 מאנוםעקםשורערס, איז• oy װעצכען פון קציידער קויפען אדער

 כױט״ קײן זאצ אויך סטרײק. אין זײנען ארבײםער וועסעס
 זאצ עס אז םאראודזאכען אדער מאכען, ניט קאוגסיצ פח גציד

 װניאז זײ קענזח,װעמעז פערזאז א פאר אדבײם ײערעז נעמאכט
 יעדען אין סטרײק, דאזינער דער ביז סםרײק, א ערקצערט האט
ווערען. געסעטעצם פוצשטענדיג וחנט פאצ,

ארויס- ניט זאצ קאונסיצ םון מיטגציד קײז אכטענס:
 ער סײדען קאנטראקטארס, צו װארע געשניטענע קײן שיהעז

ש»פ. אינסײד אן כייט ארבײמ
 םאר־ זײן זאצ קאונסיצ םיז מיטנציד יעדער :נײנטענס
 ■ דעם פאר ױניאן דער םון מיםנצידער די צו אנטװארטציך

 געםאז האבען זײ װאס ארבײט פאר שכירות פון באצאצעז
 ער וחגצכע מעמבעה קאונסיצ דאזינעז דעם פרן קצײדער אױף
האט  מאנוםעקטשורער, סאב א צו מאכעז צו ארויסנענעבען ׳
 באנרעניצט זײז זאצ םארפציכטוננ די אז באדינג דעם פיט
 ארבײטס-םזג: םוצע זיבען װי מעהר נים פאר שנירות אױף
* םאצ. יעדעז איז

אויף פארמיאטען זיח זאצ קאונסיצ דער צעהנםעס:
 װעצכזנ קאנםראצ״ סאניםארי אװ באארד ״דזשאינם דער

 בא־ זײן בײשטײערען און אינדוסטריע, דער אין עקזיסםירט
 דאזיגע די אויפצוהאצםען־ אויסנאבען די צו חצס שטיםמען

,באארד״.
 דער מים מיםאדבײטעז זאצ קאונסיצ דער :עצםםענס

 סאנד אינשורענס ארבײטסצאזעץ אץ אויפהאצטען איז ױניאז
 דעד יוניאן. דער פון מיםנצידער די פון בענעפים דעם םאר

 די סון בײשטײצתגנעז דורך ווערזנ געשאםען זאצ פאנד
 ביי״י די ױניאן. דער סיז מיטנצידער די און םאבריקאנטעז

 אינשורענס ארבײםסצאוען צום בתים בעצי די םון שטייערונג
ם צװײ צו גצײך זײז זאצ פאנד מנ א ר  װעכענט־ זײער פון •
 פראצענט אײנס צו — ארבייטער די םון און פעי־ראצ, ציכען

 םארוואצטעם זאצ םאנד י־ער שכירוי^ וחנכענטציכע זײער םון
 םארשריםטעז* און חצס די צוים געםײנשאםטציו ווערען
 וועצכע און איצם, כיז נעװארעז עםאבצירט זײנעז וועצכע
 די םיז ציים t« צײם םון וועחנז אוימעארבײט יועלעז

םאנד. דאומען דמם םיז םראסםים
רוצצמנר לײמנצ״ ״אראםאניס דער צװעאםטצגם:

 באארד ^דזשאינם דאר יי3 גאיואחח אנגצנוםצז פריהער םון
מ קיײחנר m באןױימגיז n קאנםראצ״ סאגיסאוײ אװ צ מ ו

118>ק3נערעכםי
 געחע- א אין געװירען פאבדיצירט דיגען צײנעל דעם האנצן
 די װערען. סארמ;עזעצט ?אל ׳איט;עגו;נ פאדטארע ריגער

 צושטעצען זאצ קאגטראצ סאניטארי אװ באארד רזשאינט
ר״ו קאסט ■ער יײבעצ די  האכען װאס פאבריקאגטען, צו ו

 זיך םארםייכטעט ?אוגסיצ פון מיטגציד יעדער שעפער. יודאן
 האנען װאס יזצײדעו אזױנע קױפען אדער חאצטען צו גיט
ט ױט יעדער יײכעצ. דאזיגען דעם ד ס  דעם נאצוג אין די

 אוריארטײאישעז נײם וחנרען באשטיטט זאצ צײבעצ דאזיגען
טשערמאן.

 װערען אײנגעפיהויט װעט צײבעצ דער װען צײט דער ביז
 דאס םאכדיקאנטען חאכען יארח נױ אױסערהאצנ שטעדט אין

 אנדערע אין געסױםט קלײדער אזרינע טיט האנדצען צו רעכט
 קציידער די אז װערען, באוױזען קען עס אױב בתנאי יטטעדט,

שעפער. ױגײאן אין געװארען געטאכט דיגען
אדער צוױסטיגחײטען סלאנעז, אצע :ררײצעהנטענס

 װעצכע צדדים, די צוױשען אויפקומען װעצען װאש הריװדעס,
 אנװענ־ אדער אויסטײטשונג פון פראגעז סיט טאז צו לאבען

 אדעד אגריכיענט, דעם פון פונקט איז עס װעלכען םון דונג
 צװישען באציהונג אדער אויפםיהרוננ, טאט, איז עס װעלכע

 אינדירעקט, אדער דירעקט מיטגצידער, זײערע אדער צדדים די
 בא־ װאס צד דעם םון שריםטציך װערען איבערגענענען זאר

 ׳צד צװייטען צום געװארען, געקריװדעט איז ער אז #רױםטעט
 דער pc מענעדזשער מיט׳ז יזאונסיצ םון מענעדזשער דער און

 אינסטאנץ, עריטטעז אין זארען, געהיצםען, זײערע אדער ױגיאן,
 אדער קרױודע ׳קיא;ע דאזיגע רי אונטערזוכען :עטײנשאפטציך

 באשצוסען שליבטען. צו פארזוךעס א טאכען און ציױסטינהײם
 אדעד טענעדזשערס די בײ װערען אנגענוטען װעצען װעלנע
צדדים. בײדע אויף בינדענד זײן זאל געהיצפען זײעיע

 דאן זיך, אײגיגען צו פאיפעצעז רענעדזשערס די װען
 א צו װערען איבערנעגעבען דיספױט דער אדער םראגע די זא״

 טיטגציד אײן פון באשטעהן זאצ װעצכע ״טדײעצ־כאארד׳/
 הצאגע, דער צו צד א א*ז װעצכע ארנאניזאציע, יעדער פון
 אצס באװאוסט זײן זאצ װעצכער בורר, באשטענדיגען א און

 דער אינדוסטריע. דער םין טשערטאן אוטפארטײאישער דער
 אױםגעהאצטען זאצ טשערטאן אוטנארטײאישער איצסיגער

 אגרי־ דאזיגען דעש םון טערמיז דעם דורך אטט אין ױערען
דצנט.

 באזונדעיע זײנע צױט װערען באטראנס זאצ פאצ יעדער
 דינען זאצ אנריטענט געטײנשאפטציכער דער און אוטשטענדען

 אפנעגעבען זאאעז אנטשײדונגען װעלכען צויס באזיט אצס
 פי־ע־ אייס װערען נענוצט ניט זאצ אנםשײדונג קײז ױערען.

םא^. װײטערדיגעז איז עס װעצכען פאר צעדענט
רעזיג־ זאצ טשערטאן אוטפארטײאישער דער פאל אין

 האנדצען, צו אימשטאנד זײן ניט אדער װעצען ;יט נירען,
 וועצכע איבעי צײדינ, וועדעץ בודר פיז ארט דעד זאי* אדעי

 גציץ־, צדדים בײדע זאצען דאץ צופאצ, אדער אורזאכע א*ז עס
 רעזיגנאציע אדער אנסזאנוננ אזא װי נאכדעם צײט טענ 5 אין

 אצס דינען צו פערזאן אנדער אן טטימי;ןיבא פאשירעז, װעט
 ניט אדער פארםעצען װעצען צדדים די פאצ אין און בורױ,
 פאר־ דער אין אויסװאהצ אזא כיאכען צו אײנשטימען לעגען

 נױ שטאט פון נאװערנאר דער זאצ דאן ׳צײט :עשריבענער
 אצײן צדדים, די פון אײנעם םון םארצאנג דעם אױף ״יא,־ק

כורר. אזא באשטידען
 אנגעצײכענט אויבעז איז װעצכע פראצעדוד, דיזעצבע

 דעם און ױניאן דער צװישען סכסוכים ׳טציכםעז צו נעװארען
 צוױסטינ־ אצע אין װערען אנגעװענדעט אויך זאצ קאונסיצ,

 נאר־ צײדיס ״םוירטשענט די און ױניאן דער צװישען קײטען
 םא־ סוט און קצאוק ״אטעריקען די און אסאשיאײשאז״ טע:ט

 אסאסי־ אזא װען און אויב אסאסיאײשאן׳/ נופעסטשורערס
 דער מיט אפטאך קאצעקטיװען א שציסען װעט איישאן
 אוכד דער און ׳זיך צװישען אסאסיאײשאנס די און ױגיאן,

 צו באצוג אין בורר אצס דינען זאצ טשערכיאז פאיטײא״צער
 זאצען סכסונים אלע צװיסטיגקײטען. אזוינע אצע אנטשײדען

 נאטיס געגעבעז װערט עס װי נאנדעם װערען אױפנעגומען
םאראינטעויעסירט. דעם אין זײנען װאס צדדים אי״ע צו

טעטאדען און רעגוצאציעס רוצס, אצע :פערצעהנטעס
א:; פון  פיז דורכפיהרוננ דער פאר נויטינ זײנען װאס א:;

 זײנע פון אײנציגען יעדען און אי״ע, און אפטאך, דאזיגען ד*<ם
 איז טעטאד קײז װעלכע םאר פארשריפטען און פאראנראפעז

 צוגעשטימט זאצ אנרימענט״ דאזיגען דעם אין צוגענדײט ניס
 פאדקופען זאצ װאס קאנפערענץ א אויף צדדים די בײ װעדעז

 דורכנעפיהדט װעט אגרימענט דער װי נאבדעם טענ 21 איז
 איבער אײנצרשטיטעז פארםעצען צדדים די זאצען אח װערען.
 פרא־ פון טעטאדעז אדער רעגוצאציעס רוצס,• איז עס װעצכע
 אויפ׳ן װערען געשציכטעט םראמח דאזיגע די זאצען צעדור,

 פאר׳ן נעװארען באשםימט םריהער איז עס װי אופז זעיבעען
 די צװישען צװיסטיגקײםען און קרױודעס אךסנצײכען

צדדים.
איז װעצכע ױרא, אויםםארשונגס די :םופצעהנטעס

 אנגעהאצטען זאצ אינדוסטריע, דער אין געװארען עטאבצירט
 בײשטײע־ דורך טײצװײז װערען םינאגסירט זאצ עס :ײערען
 סאב־מאנוםעק־ מאנוםעקטשורערס, אינדעפענדענט םון רונגען

 םון נרויס דער צויט גאראנטירט דזשאבערס, או? טשורערס
 דער םון גרויס די טוט. .באטרעפענדער דער װאס כיזנעס

 אימפארשעצ דעם םון ווערען באשטימט זאצ ביישטײערוננ
טשערםא?.

 םאקםעך און סטאטיסטישע אזעצכע מאכען ?אצ בױרא די
 זײן צו אויסװײזען וועצען וועצכע אונטערזוכוננען, נעםינענדע

 אינ־ נוימיגע די צאאםעננעמעז און צײט, צז צײט םח נויטינ
 מעגציך םאכען זאצ װאס אינדוסטריע, דער ווענען םארסאציע

 ארבײםס־ םרן •ראכצעמעז די מיט אינםעציגענט, האנדצעז צו
שכירות. און פראדוסטיװיטעט צאזינסײט,

ט זיך םארםציכטעט מניאז די זעכצעהנטמס: צו ני
 אויסדריהציך שריםטליך, אדער מינדציך אפמאה <זײ\ שציסען

 וועצכעץ, דורך אינדירעקט, אדער דירעקס םארשטאנעז, אדער
 װאס קאריארײשאז אדעד םירמע פערזאה איז עס ומצכע

*v אינ־ סהוירט א־־ער סום קצאוס, דער אין באשעםטעט 
 קריגען זאצ דיסטליסט״ ״םעטראפאציטאן דעם אין דוסטריע

ט װערט װאם שטיצע אדער בענעםיט איז oy צמגזyװ  ני
v w r n\ םון םיטנצידער צו o n אונט פאונםיצyפונסטען די ר 

po אנרימענט. דיזען
 ומנרם עם װי ,“דיסטריקט .סעטראפאציטען םזנרמין דצר
 צו ווערען ®ארםײטשט זאא אגריםענט, דיזען אין נעברויכט

מ, ײג  שמעדטצעד און שםעדס אזוינע און י*דס, נױ שםאט די ס
*p און סאנעסטיקוט דזשױרוי, גױ נױ שטאטעז די

ר װעצכע אין •עגסילוױיניא, ע ר ײ  פאר פאבריצירט זyרyװ ^
o מיט;אידער n  po אד לאונסיצyװעצכען פאר ר dv איז 

lyiyiiw דזשאכyביזנעס טוט װאס םאנופעתטשורער אדער ר 
יארק. נױ שטאט םרץ אץ

 צום נױטיגקײט די iy:ypiyj« צדדים די ס:yגטyצyב,?
 זyאליטBטראyמ רעם אין אינדוםטריע גאנצע די ױניאניויחגן
jy ױניאן די װעט דורכצוםיחרעז דאס כדי דיסטריגט, ^ o יעדע 

 |yp'io»D און ארבייטער ארגאניזיחןן צום אנשטרענגונג
y* רyד אין ^ o n r, ד אוןyװעם סאונסיצ ר lyr^.yB^^p מיט 

םארזוכען. די אין מניאן דער
 זוערט אנריסענט דער װאס םאג oyi pd ס:yנםyאכטצ

 זאצ ,1928 ױני איז מאנטאג ןyערשט חןם ביז און זyצאסryג
 )42( דצי;yפ און צוױי סון זyהyבאשט ארבײט װאך א

 ערשטע די :םא^נט װי צעטייצט נyט )5( םינוי אין זyשטונד
 אנ־ ארבײט די זיך זאצ װאך דער םון גyט ארכײטס )4( פיר

 פאר- 5:30 ביז אנגעהן און פריה רyד אין אזײגער 8 פאננען
 םיײטאג, סיםאג. םאר כונגyרברyאונם yשטוגד אײן מיט נאכט

 אזײגער 5 ביז פריה דער אין אזײגער 8 פח ארכײטען jyo זאל
 ערשטעז דעם נאך דינער. פאר yשטונד אי^ז מיט נאכם פאר

 פיז באשטעהז ארבײט װאך א זאל ,1928 ױני אין מאנטאג
 :װאר דעי פון םע פינף רשטעy די איז שטתדעז )40( םערצינ
 אנהאצ־ אוץ םריה דער אין אזײגער 8 אנהויבען זיך זאצ ארבייט

טיטאנ. פאר שטונדע אײן םיט פארנאבט אזײגער 5 ביז טען
ארויפגעצװאונ־ ניט זאל אװערטײם קײן :ניינצענטענס

 קצאוקס פון םאבריצירען דעם אין װערען עריויבט רyאד גען
 דעם דעצעכיבער און טען15 דעם נאװעטבער צעישען סוטס און
 טעז15 דעם און טאי ערשטען דעם זyצװיש ניט אױך טען,31

 פאב־ דעם אין באשעפטיגט זײנען װאס פאבריקאנטען ױצי.
 פאב־ פײצ סקרירטס, װי סחורות סארטען ספעציעצע ריצירען

 רעכט דאים האבען זאאען זומער״װארע, אגדערע און לינעז ריקס,
 פריהעי דא איז װאס די װי פעריאדען אנדערע םעסטצושטעצען
 זײער םון פאדערוננעז די סיט אגקלאנג אין אויסנערענענט,

 זײז ניט זא̂י פאיי יעדען אין פעריאדע די אז בתנאי געשעפט.
יאהי. אין מאנאטען אכט װי מעהר

ערצױבט, וױערט אװערםײם רועילכע אין זyסעזאנ די איז
 )10( צעהן װי מעחר װערען נעארבײט ניט אװערטײם זאל

 האיב א און צװײ װי םעהר רyאד װאך, )1( אײן איץ שטונד^
^  אײר» װערען באנרענעצט זאצ און טאג אײן אין שטונדען )2(
עי איז טעג ארבײטס yoriy 4 די  אװערטײם טעהר ײאך. י

 דאן, און נויט־םאצ, א אין סײדען זוערעז •ערצויבט ױט זאצ
ױניאן. דער pפ צושטיםוגג רyד טיט נא,ײ

 באטענהאצטאכער חוץ ארבײסער, אלע : צװאנציגסטענס
 6זאי סקײצ וױידזש מיניםום דער װאך. p& ארבײטען זא^עז

:פאצגט װי זײן
$52.00 --------—--------קאטערס cy^ און קצאוק

ת^ס סאטפעל ײ 45.00 -----------—-------------ט
אפערײ־ דרעס און ריפער ?אוט, דזשעחעט,

-------—--------------אפערײטארס סקוירס
55.00
53.00
48.00
46.00

-------------------------------טײיארס פיס
 — םינישערס האוט איז דזשעקעט ריםער,

ypyrn^ םינישערס׳ ריםער און קאוט
׳18.00 —---------—-----------------העצפער

- אפ־ דרעס אס ריפער קאוט, דזשעהעט,
50.00 — — — —---------— פרעסערס

ש^עט, אונטער־ דרעס און רyרים האוט, דז
46.00 — — —-------------------פיעסעיס

46.00 ---------------------אפ־פיעפעיס סהורט
46.00 ---------------רסyסyפר אונטער סהוירט
30.00 -----------------------בײסטערס סקוירט
26.00 ------------------------םינישערס סקוירט

32.00  ----------------------דרייפערס
56-------------------סקוירטס אויח באנראדערס .00
 צײכנען ^פינען׳/ זyד»רם yצכyװ בושיעלטען,

ע טאז און נ ^י ג צ  אויף ארבײט א
40.00 -----------------------------קצײדער

 איז דאלאר אײן ווערען צאהצטyג זאצ טאכער נאטאנהאל
 פאברי־ רער באטאנהאצס. רטyהונד פאר )$1.50( סענט םופציג

 דער אױב פינישען. און סיצק מאשיז, די געבען דארף קא:ט
 דער דארף ׳סירק אײגענע מיט ארבײט מאכעו־ באטאנהאל

יעדע פאר עיוסםרא סענט צעהן צאהצ^ איהם פאבריר.אנט
באטענהאצס. הונדערט
 אויבעז די פון װעניגער הריגען ניט זאצ ארבײטער קײן

 פיא־ אין פעצערהאפט איז ער סײדעז סקײצס נטעyאױסנערעכ
 פיז שכי־רות די צ^שטאנד. געזונד אדער אצטקײס דורך דוצירעז
 אפטאך אן דורך װערען באשטיטט זאצ ארבײטער אזעצכע
 םון צױטטיטוננ דער מיט ארבײטער די און באס דעם צװישען

ױניאז״ דער
 זאלעז סײלארס, פיס און פינישערס אפערײטארם, אצע

 אװערטײם, פאר םיצ אזױ טאצ רהאצבעזyא:ד באצאהלט קריגען
 פייערדיגער דער װעטען םאר ארבײטער, קלאסען yרyאנד אלע

 אװערטײם, פאר געצאי^ט צסעזyטאפ פאר שרײבט אגריטענט
אנרימענט. דיזען רyאונט סריגעז אויך עס זאיצען

 בא־ א אין וועכענטציך װעיען געצאהצט זאצ שכירות yאצ
סעש. אין און םאג שטימטזןן

 אר־ אויף ארבײטען װאס םצאכות בעצ םון שכירות די
איז פעלעז בייסםינג, פרעסינג, װי בײטס־שפארענדע

 דאזיגע די םון געברויך דעם פון זyנוצירyר דאס איז Byjp נייען
 דער און קאונסיצ םyד בײ זyרyװ אױםגעגציבען זאצ םאשינען,

 דעם אין פארגעשריבען איז װאס פראצעדור דער דורך ױניאן,
אגרימענט.

 אדער אײנעם באשעםטיגט הבית צyב א װען פאצ אין
 ארבײמ דער אויף פארמאן, דעם רyאויס רסyזאםינpy מעתר

קיײדער, אויף ארבײם מײנעyאצנ ^יז ^נעזyצײכ םון
 עקזאטינערס דאזינע די דארםעז ז,yבושצ און עקזאמיניחןן רyאד
 דארפען ניט זyזאצ פארצײטצ ױניאן. דער םון רyמיטנציד זײז
 דעם םוץ זין ovi אין פארסאז א מעםבערם. ױניאז קײן זײן

ivi"m אנג א איז פונסם, ד^רמאנטעזyשטyצסyוועםעס ר 
 אויםפאסוננ, און איבערזיכט פון די זײנעז זyםציכט הויפט
 װי זyציכטD y3'ir« זyדערםיצ װײטער אוין־ מענ רy כאטש

 עקזאמי- nvi פון ארבײט די jyn םריהער. רםיצטyד האט ער
 באצדיגען פאר סצײד^^ צוצוגרײםען נויטיג זײן טyװ נער

^ שי ס רוי ט איהם זאצ א ב י  שבת ארבײטעז צו ווערען ^
אוחגרטײם. עקסטרא

 קרינעז זאצען ארבײטער yאצ :צװאנצינסטענס אס אײז
 װאשינגמאלם :האצידײס צyצינ yנדyםאצנ די םאר כאצאהצט

 צײבאר טאנ, נסyנדyפyאינד טאנ, מצמאריאצ ״ געבורטסטאג,
n,טה ןיyנp^טאג האצבעץ א פאר איז פריסטמום . םגיװינג 

ומגרעז. היטyגiא זאיצען טובים יםים דאזינע די pyn עצעקשאז
 קאלאמבוס ארבײםען צו אנטזאגעז זיך jyiyo רyארבײט

נעצאהצם. אהן דעי,
רyצציכyזyג א אוים םאצט oy ny^yn אץ װאך ךער ןץוך

ײ• י1»וי (שלום > )10 ו

ל פוז א מנ היי ױ ד  ע
ם ארםםענ מפ ד

)2 זײם פון (^לוס
 כיזאן נײנטען דעם פון ערעפגוגג דער
 דעפארטמענט. עדױקײשאגאיז אײער פון

 ארבײםער ברוקװאוד pc מיטגיידער איע
 קער־ סטודענטען און סטעף קאיעדזש,

 װאדיט׳ זײערע אױס דריקען פערשאשט,
גרוסען״. סטע

 טשערטאן י, ט c א ט . ש ז ד א.
פאקויטעט. ברוקװאוד

 פארטשריט, װאונדעדבארער ״דער
 גא*־ לײדים אי:טער:עשא:אל די װאס

 איצט ביז האט ױניאן װאירקערס טעגט
 ארבײטער פון געניט דעם אויף געטאכם
 איוזרע דאס בארואוסט, גוט איז בילדונג

 אגנענומעז הייגט װעדען דערגרײכוגגעז
T אדבײטעד םין סטודענטעז 1א^ פון 3 

:iyDys• ייד צו  דער פין גזדענענהײט ;
 איך װיר סיזאן הײגטינען םון ערעפגונג

 *טירער די צו און אײך צו אױסיריקען
 פא״ װאונשען בעסטע ;,טײ; לערער איז

יאיזר. ערפ^מרײכען אן :•<ןך
 דזשוניאר, ר, y ר י ם ר y ס ; y פ ס

pvd. בױיא. עדױקײשאז ארבײײער פין
הי אז ;־,,זיב ביז ךיא׳׳  זיין ױעט אי

 דעי־ אױסעד דאס העיעז צו צוםרידען
 בילרוננס־ pc קאנצערט דיזעז pc װעדם

 אונטערנעמונג די האס שטאגדפונקט,
 םײרלאר ױניאן אײגיגע צונעצויגען אויך

 א־• װעיכע טרײד, אגדערװעד דעם פון
 א,ן שעפע־, ניט־ױניאן איז איצט נײטען
 אריע־ הענעז דעם דודך ײעיעז װעלכע

 ארגאניזאצײ דעם אין װערע^ :עצויגען
 פירס ױניאן אונזער װאם קאמפײן א:ס

 איבײ־ גורס װײט די צװישע; אן איצט
 עדיז־ דער און אינםערנעשאנאל די שער.

 זי־ פארדיי-עץ דעפארםמענט קײשאניאצ
 דעם אויף װערען צו :ראטולירט כער

 אונטערנעטונג. דער פוץ ערפאמ
v י ל נ י ל ס p,

א.ל.ג.װ.י. דעפאיסמענט, ארגאניזײשאן

 לעקטשורען װעט נעער ש.
בדאנקם. די אץ

 אידישער באװאוסטעי דער ניגער, ש.
 לעקציעס דרײ האצטען װעט קריטיהער,

 בראנקס, אין טיטנצידער אונזערע פאר
 דע־ טען10 דעם פרײטאג, אנפאגגענדיג

 גארדען, פקװער טעקינצי אין צעטבעד,
 די אץ בראנקס. ראוד, באסםאן 1258

 פאצ״ די אויפנעמען ניגער װעט צעקעציעס
 מיר דא־פען װ^ס צו )1 :םראגען גענדע
 סאר־ פארשידענע )2 ? קרימיקער האבען

 צװי־ אונטערשיד דער )3 און קריטיק טען
 סעאטער־ און קריטיק ציטערארישער שען

קריטיק.
 דיס־ דיזע װעגען דעטאלען װײטעדע

 אויף װערעז געדרוקם װעלען הוסיעס
 ויעט ניגער װאך. קוטענדע בצאם דיזען

 טען,10 דעם םארטראגען זײנע האלטען
 1רײ דעעצעטבעי. םען24 און טען17

 PL װערען נאכגעפאצגט װעצען לעקציעם
 בא־ ״עהאנאטישעז דעם איבער קורס א

 ןיפ ׳ צױויליזאציע טאדערנער דער פון זיס
םי אלעקסאנדער

פצאץ. זעצבען דעם ןיא און צײט
 פדײ איז קורכען דיזע צו אײנטריט

 אינטער־ אונזער פון מיטנלידער אצע צו
נעשאגאצ.

 אדבײ־ דער אץ צײט־פדאגען
װעלט םאציאלער און טער

 א. פ*ן גענעבעז װעט קורס דיזער
 אונזער איז בױקװאוה פון סאסטי דזש.

 װאשיננטאן אונמוערזיטעט, ארבײטער
 זונ־ יעדען ,530 רום סקול, הײ אוירװינג

םריה. דער אין אזײגער 11 טאל,
 ;!,אפנעיזאי^ס איז לעהציע עריטטע די

 פין טעמע די און װאך יעצטע געװארעז
 דעטראי־ די נעװען איז דיסקוסיע דער
 י. אײ פ. א. לעי• בון האגװענשאז טער
י אנאליזירס האט יעקטשודער דער  י

 די קאנװעגשאן, דעד פון האנדלונכען
 פאל*־ טראדיציאנעלע די װאו פונקטען

 װידער זיינען פילדעײישאז דער פון םיס
 פונקסען, די און געװארען, באשטעטיגט

 נעװארען אגנעװעגדעט זײנען עש װאו
 דער פון באציהונג די ;פאליסיס נײע

 די איז ױניאנס קאביפאײ צו ?אנװענשאז
 לעק־ דעױ נאך םיםואציע. מעהסיהאנעד

 אינטעי־ע״ אן זעהר פארגעקומען איז ציע
 מיטגלידעד די צװײטען דיפהוסיע פאנטע

 די אז ארױםנעוױזען, זיך האט עס און
 גרױש פון כעװען איז לעקציע ערשטע

באזוכער. עלא פא• אינטערעס
 צו איז קורס דיזען פון צװעק דער
 די מיט םיטגיידער אונזערע באקענען

 ארבײטעד דער אין פאםירונגען לעצטע
 םאר jyc^p עם װעיט. רyסאציאי און

שען װיכטיגע םיל אזוי שעה^  טאג• גע
r רyנעװײנליכ דער דאם טענליר, m 

ט האט  זײ אנאליזירען צו צײט ?ײן ני
•• Vגעהעדינ. װי
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שונאים״ ״אינערליכע
 אינסטא״ דער צו װערטער פאר 8(

 עקזעקױ נײער דער פון ייי״טאן
)22 ל$ק»ל טײן פון טיװע

 יױ מיין םון בריװעל א געקראגען
 איך עגגליש, אין און אידיש אין גיאן,
 פון אינסטאליישאן צום קומען ואל
 גיײ דעם םיט עקזע?וטיװע נייער דער

 אינדױס־ אן סיט םעגעדזשער, אלטען
 סטעט־ דארט מיר װעט מען אז פענט,

 קוטען. זאל איך אבי ביכעל, דעם פען
 ביי אז דאך, איהר וױיסט װארשײנליך

 גע־ װערען מיטינגעז רעגעלע אונזערע
 אויב און ביכילאך, יוניאז די סטעפפט

 פטעטפס, עטליכע אזעלכע ניט האט םען
 שטראף דאראר א צאהלען פען דארןז
 טיר ביכער. דאפ איבערבײטען בייפ

 יױ די פיהרען זאל דאס״פאל? וױיען
 כיאשײ פאליטישע די כייט אויס גיאן,
 די םון הערשאפט דער מיט אויס נע;,

 די האנען זאל פאלק .דאס אײנצעלנע.
דעה.

טעאריע. דער אין דאס איז אזוי
 דעד אין װעל, ? םראקטיק דער אין אין

 די אנדערש. ביסעלע א איז פראקטיק
 איז מיך, איהר םארשטעהט פראקטיק,

 נרוי״ א איז און באשעפעניש, סאדנע א
 :אך נאכהאילםעז ניט קען קריכערין, סע

 גייסטיגעד און. לופטינער לייכטער, דער
 מיר האבעז טעאריע דער אין טעאריע.

 ״םא״ א אונז, בײ אמװײנינסטענס שױן,
אן׳/ רעװאלוציאנערע לינפע סאװע  א ױני

 רוסלאנד/ קאמוניםטישע ״פראלעטאריש
 אמעריקע״, דעמאקראטישע ״םרײע א

 איד א װי קעניג, א סײגט האט װעלכע
 אידען מיר האבען טעאריע אין חזיר.
 פאלעסטײ איז לא:ד" אײגעגע ״אן שױן
 דער אין ? פדאהטיק דער אין אבער נא,

 אין ״אםכא״ דעם מען האט פראלטיק,
 אז און דארטען. אי דא אי אדםה דער
 עפעס םון נאז שפיץ דעם דערזעהט סעז

 םעז װערט פרינצעל, א אדער העניגיז, א
 אײ;/ך אז אח הורא שרײענדיג הײזעריג

 װע; האבען, אידען םיר װעלען לאגד גע
קוםען... װעט משיח

 אמער״ קיין םיט גיט אבעד גאר, וױלט
 םיד האכען איצט ער׳עם שוגאים. ליכע

שױנאים״. ״אינערליכע
 ראובן אױכ דאס איז, •סיכאילאגיע די

 שםעוג׳ען כאטראכטען אגהויבען װעט
 ענחג צום איחם ער װעט ׳שו:א א פאר

שונא. א םאר האבען טאקע
שונאים״ ״איגערליכע מיט ױגיאן א

 אויפ׳ן װעט זי און ׳גיט ױניאן קײן איז
האנען. :ים קױם קײן שיאכט־שעלד

 זיך סעג שיהרערשאשט יעצטיגע די
 דעש און ארײגטראכטען, גוט דעם אין

 ״איגערליכע פון אידעע די — געדאנק,
 קעפ זײערע שון אױסדייסען שונאים״

 םירערשאםט יעצטינע די װארצעל. מיט׳ן
 א בלויז וױרקליכקײט, דער אין ׳האט

 איהר אויף מעםבערס די פון מיגאריטעט
 איבעייגע איע די װעט זי אויב איז זייט,

 פאר װאס איז שיגאים, פאי* כאטראכטען
}עפ איז ױניאן א

׳זיך לעזט רעפארט רעם אין װײטע־
 די איבערגעלאזען האבען רעכטע די װי

 חובות םיט צרות, מיט חודבח, א ױניאן
 עס אז הלער, און לעז איך קאפ. איבער׳ן

 כעס אין װער איך און אמת. מסתמא איז
 איבע־נעלאזעז האבען זײ װאס זיי־, אויױ

 ביז םארטאכלעװעט חורבה, א ױגיאן די
 פאר• אבער רערװײל פעני. לעצסער דעי

 גע• דער קאפ איז מיר בײ זיך ;נב׳עט
 זײ־ םיט פיהרער, איצטיגע די צו : דא:ק

 שונאים, אינערליכע םון אידעאלאניע עי־
 איבערלא־ ױניאן אזא כאטש אונז עזsװע
װײס. נאט אײן > זעז

 ויך לעזט רע*ארט דעם אין וױיטער
אכצען רי  אדטיגיסטרא״ רעד פון ^יפטו

 אז ׳זיך פארשטעהט געוױגסען. די #ציע
 די װע;ען דערצעחלט גיט װערט דארטען

 באשײרען טען לאזט ראס םארלוסטען,
 דערצײלען. עס זאלען *נדערע «ז איבער,

 געװען וױ סיי איז געםיט סײן אבער
שוגאים. אינערליכע די צויציב זױעו/

טאק״ זעהר געווען איז טאקע רערםאר
 אדײג־ אנהויבען דאס ■לאץ אם און טיש

 ביומען, בוקעטען פילע רי םון טראנעז
 דעש םארשטעיט האט םען װעלכע טיט

 האבען װעלכע און סטיידזש גאנצען
 שםיסונג טיב׳דיגע ױם א ארױסגערופען

 בלומען ■רעכטיגע םרישע די אלעטי׳גן. כײ
 די פון אומעט דעם פארטריבען האבען

 עקזעקױ ;ײע און אלטע די פון פנימער
 געװען ז״נען װעלכע םעמבערס, טיװ

 דא;ח א סטײדזש. אויפ׳ן אויסגעזעצט
 זײ םון םארעלטערסטע יי האבעז זײ

 די און שע־זגער און אינגער אױסגעזעהן
 ױנ• וױ גע״טײנט האבען אינגערע עטװאס

 איך װעיכען פון בוקעט, אײן כיות. גע
 אראפנעמען, געקענט ניט אויגען די האב
 כײין. אפייו םארטרײבען צו באװיזען האט

 וױנ־ ׳ארויס בין איך און געםים, זויערען
 סוקסעס. עסזעקוטױוע נײעד דער שענדיג

 זאיען זײ איך, װיגש איבערהויפט און
 ״אינערליכע םון אידעע די אװעקװארםען

 םיט אפנעבען בעסער זיך און שונאים״,
ע כ י ל ר ע ג י ! א ם י נ י נ ע

׳גרוס ױניאן טרײד םיט
■2U לאקאל [, י p נ י צ ם.

ער פון וואשיננםאן סיאטמל, ,28 האל8ל אונז
״גערעכטיג־ םון רעדאקטאר װערטער

 בעםהאװען אין םיטיננ בײם ביז איר
 סעק־ םײן םרן קאפיע א קריג איך האל.

 פארכד בר. װען און רעפא׳־ט, רעסער׳ס
 םאלגען רעפארט, דעש פאר לעזט נאי

 אין סאפיעם זײערע סיט נאך אלע איהם
הענם. די

 געפעלט םיר און נײעס, א איז דאס
 איז םען אז באװײז, א איז דאס דאס.

 װיסען זאל עולם דער װיל סען ערגסט,
 די םון שױן אבער זיך. טום עס װאס

 א איך קריג שורות עטליכע עריטטע
שאס/  פון דארטען זיך רעדט עפעס ״

 שונאים״* ״אינערליכע און אויסערליכע
שונאים^ אינעדליכע

 באגע־ װערטער די איך ה#ב װאו
? גענט

 אװעס שלעפ א מיר גיט זכרון מײן און
 צװאנציג און עטליכע םיט צוריק אויױ

 ט׳האט װאו ׳לא:ד צארעז דעם אין יאהר,
 דערצעהלט, גלײך ״נאװאבריאנעץ׳״ דעם

 ״פאטער־ זײן םארטײדיגען מוז ער אז
 איגערליכע און אױסערליכע םון לאנד״

 פארטײ־ האבען דעמאקראטיעס !שונאים
 און געגנעד םרינציפיעלע געגנער, אישע

 קיץ ניט אבער נעננער, אנדערע אלערלײ
שונאים. אינערליכע

 ױניאן א געהאט מיר האבעז יאהר 15
 מײנוננס־ מיט סריטיסער, נעננער, מיט

איהי װאס איץ םיט פארשידענהײט,

- קײט•• .
 שרײמח צו צוגעזאגט אײך האב איך

 װי אח װאס װעגען זײן װעט עס ורען
 װעגען ביזי םיר זײנען פארשטעוזט ־״איד

 קלאוקםאכער־ דעש פאר געלט שאפען
 װיכטיג• דער אונז בײ איז דאס פטרײס.

 טיר ארדנונג. םאנעס אויפ׳ז פונקט סטער
 60 געשיקט װידער װאך לעצטע האבען
 סענ־ אין םיר האבעז יעצט און דא^אר
 צו באשלאסען קאוכסיי לײבאי טראל

 ראריקא־ אלע םיט קאנםערענץ א האבען
 םאר םאנדס שאםען צו ארנאניזאציעס לע

 זײן וועם האף איך װעלכע סטרייה, דעם
ערפאלג. אן

לא• שנײדערישער אונזער װעגען איצט
סיאטעל. אין נע

פראבלע־ זעלבע די דא האבען םיר
 סיזא; דער יארס• נױ אין איהר װי טען
 די און קירצער אלץ יאר א װאס װערט דא

 װיײ די לײגגער. ;אטירליך װערט סלעק
 איז װי קלענערע םיל דא זײנען דזשעס

 דאל. 43 פוז אן זיך פאננט עם יאיה. גױ
 דאס איז דאס און װאך א דאלאר 57 ביז

 קען אפערײטאר אז װאס פרײז העכסטע
 עס װאס איז צרה גרעסטע די סריגען.

 װאו שעפער אנדערע קײן ניטא זײנען
 ב<יײ םוזט איהר און רזשאב, א זוכען צו

רזשאב. אײער אויף בען
אפערײ־ אן םלעגט יאהרען אמאליגע

 סענעדע, װענקואװער, אין פאהרעז טאר
 באצאלענ־ בעסט די געװען איז דארם און
 אבער איבײטער. אזוינע פאר שטאט דע

 סײן דארם ארבײטער הײן קען יעצט
 אפערײםארס די קריגעז. ניט דזשאב
 באסוםעז זײ און םײדלאך זײנעז דארט

 באסױ דאלאר 18 װאך. א דאלאר 6 פון
ארבײטער. באצאלםע העכםט די מען

סיאטעל ארום שטאדט אײן איו דאס

 פארטלענד. איז שסאדט צווייטע רי און
ױ ארבײטען װענקואװער אין װי יא ײ  מ

 לא;ע אונזער איז זעהט איהר װי ^אך.
 טיר װען גאטיריליך, נעהויבענע. אזא נים

 פארטלענד, איז ױניאן א געהאט װאלטען
 גע- סיאםעל אין לאנע אונזער װאלט

בעסעד. םיל װען
 בר. םון בריף א באקוםען האבען טיר

 ער װאו םראנציסקא, סאן םון פלאטסיז,
 אין זײן םילײכט װעט ער אז שרײבט,
 פלאן, א געװעץ אםשר װאלם סיאםעל.

םארטלענד^ אין זײז אויך זאל ער אז

אל אנ ש ע ת ע ט ײטער אינ אונױוערזיטעט ארכ
סקול הײ אױרוױנג װאשינגטאן

.5^0 רום ל״ם,8 אוירוױננ און סטריט טע16

ן ע נ א י ל י ן מ ע ש נ ע מ
#

דעם דורך ד.י'זער זײערע פון קראנקהײם םארםײדען
םון געבײיר צײטיגען

ם ק א ל - ם ק ע

רעגולירער מאנען באױהמטער דער

נאװעםבער טען27 דעם שבת,
 דער פון שטודױם םאציאלער ״« :האלאװײ עםארי — ב־ימאג 1:30

״ױטאפיאנער״. אנדערע און בעלאםי אלפרעד — ליטעראםור״ אםעריקאנער
 דער — ארבײטער־באװעגונג דער אין צײט־פראבלעמען — בײטאג 2:30
שפעטער. װערען אנאנםירט װעט לעקטשור

נאװעטבער טען28 דעפ זונטאנ,
 ארכײטער־ דער אין ״צײט־םראגען :ראסטי דזש. א. — פריה דער אין 11:00

װעלט״. געזעלשאפטליכער און
:אפטײלונג עקםטענשאן

בראנהם. באסטאןיראור, ,1258 גארדען, םהװער מעהינלי
דעצעםבער טען10 דעש פרייטא;,

אידי־ דער פוז באדײטונג םאציאלע ״די :ניגער ש. — אװענט אין 8:00
ליטעראטור׳׳. שער

ט ש זיך ל?ר?נ לי ד; אין עננ ע ען אונז ד ט ענ טי; ױני
 אדױענסטע מעהר פאר אויך װי אנפאנגער, פאר ענגליש אין קלאםען

:צענםרען ױניםי פאלגענדע די אין װערען געגעבען װעלען םטודענטען
 עװ. טע2 און טע1 צװישען םטריט, טע5 ,25 ם. פ. — םײד איםט

 סטרים. ע105 און עװע. לעקסינגטאן ,74 ם. פ. — הארלעם
 םטריט. טע135 און פלײם בראון ,43 ם. ם. — כראנקם לאוער

 עװעניו. אינטערווײל און םטריט םײםאן J54 ם. ם. — בראנקם
םטריט. סעקמאן און עװענױ קריםםאפער ,150 ם. ם. — בראנזװיל

 דעפארטטענם .עדױקײשאנאל אונזער װעט צײט װאכען אײגינע אין .
 באװע- ארבײטער די עקאנאםיע, אין לעקציעם ײעכענםליכע די אנםאננען

צענטרען. ױניטי אונזעחן אץ װ., א. א. גומ,
 זײט איחר אז דערםאנעו, צו ניט סארנעםט זיר, רעגיםטרירט איחר וועז

י, װ. נ. ל. m דער פץ םיטנליד א

ד « ארגיו;י)יר«ן r; *ײפ די איו יעצט  י
 ד׳טנעהא׳ד א׳חם װא׳טען «יר *ון ניא)
ך רי איז יעצט t» ;מינ, פיך ®ען•  ו

 חא• סיר או| דעס פאר צייט סעגדסטע
 װאס מעסנערס טעטינע צא־/ל א כעז

 פויו סיטגעשפחרען, א־חס ס׳ט װאלטען
m «אר * רארטען טיר האנען vwivi 

 ov אױנ און .28 לאתאל פון רערנערס
 ױסער אױוי ?וסען זאר עו אז נויטיג איי

נעטאן. זינער עס סיר װ^לטען רענעגונן,
 *ייט קירצעד א אין אז האוי, איך

y א האנען סיד װעלען איצט פון p w v 
סאוסט. p't'e•* אױפ׳ן יוניאן

נרוס, בדודער מיט
,2» לפמ. ,pvo ,p י ל v ר א נ מ.
װאשינגטאן• סיאטןל, י,, װ. ג, ל. א.

 אין שוין האיט איך וױיל — נ. כ.
 צו אינטערעסירען אייך װעט טדייכען,

 ,304 נרענטש המער דער װאס זױסען,
סטרײ?ער. די פאר נעטאן האט ר. א.

 ברענטש דער האט צייט ?עצטע רי
 א»• עם האט און דאלאד 125 נעשאפען
 נעלס די אפיס. דזשעגעראל צוכ נעיטיזט

 סונסהרינ״ דורך נעװארען ;עשאסען איז
 םאל״ איו װיסען װ־ל איך װאם עא;ס.

 אז געװען, נליינער ניט װאלט :געגדעט
 די־ געלט די שיקען זאײען כרענטשעס די

 װײל 4 קאמיטע פטךײק דער צו רעקט
 צוױײ דורך 1דער;ר״כג עס ביז ׳געלט די

 אכיסעל אן פילײכט קומס העגט ערלײ
שפעט. צו

______________________. ז ה

 שאפ־ דעם פדעזענטירען
טשערמאן.

 קאטיגםמי׳ש א. פון ארבײטער די םיר,
 בײ םארזאמעלט כראדוױי, 1370 ׳שאפ

 צו כאשלאסען ה^כען מיטיגג, שאפ א
 בר. טשערמאן שאפ אונזער פרעזענטירען

 פרעזענט, װערטםולען א מיט ׳בלום פ.
 ױגיאד און איבעמעבענהײט זײן פאד

 פוג׳ש צײט אין שאפ. אי; אקטױױטעט
 כילדיגג״ דער געװען עי איז סטרײק

 ארבײט די געטאן האס און טשערסאן
איבערגעבעגהייט. און ליבע מיט

 רעס פאינוצען צו איחם וױנשען כייר
 םיר.זײנען און געזונטערהײד, פרעזענט

 אקטױױטעט זײן װעט ער אז זיכער,
 און װאהל צוש וױיטער אויזי אויסנוצען

 ױניאן. אונזער םאד בעסטען
y קאםיטע די:

 2 לאהאל האראוױץ, אייב
 2 לאהאל ׳סעסלאר סעם
 9 יאקאל טאניװעצקי, דוב
 9 לאקאל סיגעל, א•

.35 לאקאל לאכבי, דזש.

 לײכם איחר קענם נדליאנען. יענע פון איינער ניס זײם איחר אױב
 בא־ עקם־לאקם וואם עקס־לאקס, בחיכען וועלבע די״ מון אויםנעפמען

 נעפמלךאױ^ זײ קעננז אמזר זוכען, גיט לאגג זיי דארפם איחר זײים.
 םעאטער, אין בקול, זדן שא^ זדן גאם, אױפ׳ן םױים. און מרים יעחור
iim r ו------------------------------------------------------------
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̂יג׳וו • o $ m  v m  am ר״פופגען•• 
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 *r» ויי גי« אי) קומ«ן ח״נטי( ן״ן

p t̂ ד .ל,ט fn״J>¥» אױסגעטר*״ דט 
 פחוארפפגדי! חפר׳ן אין אומרוח at» נען

 וזײנט אז זײן, mp'g א-צט, וױ א׳חס,
 זטגען עפעס װאדטײנלױ טױן ער װעט

 חפט «ר חײריטון- *\m נאשטיממס
n דאס r עטלא־ «״ט לעצט׳ו די 

 ח*ט ער װען מאי, יעדעס פנ׳נר ר#ל, נע
w *;געחױנען ג»ר w  oviv, »ארייד אי 

 » אםפל ניענש, פרעמדער » נעהורען
 זי װעט איצט געשטערט. און פרײנדין

 סיט אי«א;צעז אלײן. איהס ס׳ט ז״ן
ד װעט ער אדן איהם מ  טרױסזטמן, ייד ד
פיהלט- ער װאס

 אגנעטאן פאמעלאך דך האט אשתר
 װעט ער װען גר*וד םאיטיג דין צו כדי

 צוױשענ- די געהאסט האט ױ רומעז.
 אנגעטאן שױן איו מען וױ נאכחגם צײט,

PK ו מען  װיר״ װארטען׳ ווארטען, ףרי
 כיד א ניעז געמט לאגגוױיל פאר טען.
 וױקט־ די לאזט פען *דער יײענעז, צום

א ל א ל זיד שטעלט מען אדער שפילן, ר  וי
 אױםסנײ און שפיגעי- צום אטאל רעי

 אדער ׳האר רי םארריכטען דך נעמען
 •*ױם׳ן ארױפשיטן ■ודער פרישן אביסעל

I איז דאס לאגגוױיליג וױ * — פניש
 איצט גיט. כיעהר ױ טוט ד*ס

 װעט ער און אגטאן •אסעיאך ?יך ױ װעט
 זי האט אגצוטאן און אגחוטען. דערוױיל

 אגטאן טאקע װעט זי וױל. ױ װאס
 שעג״ דאס םאר האלט ױ װאס דאס םון

 איז דאס אז דערםי^ן ער זאל סטע.
. איזזם. £אר

 אונטערגע״ נעכםען ױ חאט׳ האר די
 סאכם עס געטאן. גוס חאם זי און שארען
 שיי־ דעד אינגעד. פיל אױסזעהעז איהד

 האט וואס #ש«יגעי כאלןאגטער איחד ׳געל
 מיד א געוױזען טאל סך א שױן איהר

 גארניט זעהן זיך איצט איהר לאזט געזיכט,
 כאמת עס איז זי וױ עלטערע, ר,ײן וױ

y ס׳פארשטעהם געװען. i, איז מען אז 
צװאנציג... און אכט אלט

ם האם אסתר מ דו  איז פאלדען n מי
 ילאזען ?ײ פאדב^בעז, זײנען זיי פנים.

 ניט אםשר זײ װעט ער אכער ׳זעהן זיך
ױנ איהר. זיך דוכט אזוי באסעדקעז,  ער א

 דאס זײגען כאםערקען, װעלכע יא װעט
 איז אױנעז די כײ םאלדעז קלײגע ׳יע;ע

 דערסאר נעזעא. בײם טיםע עטליכע די
 זי און האר איחר קושען האגען ער װעט
 איהרע אין װעט ער רוהיג. זײן וועט

ט  עט־ די גרויע. אײן קײן ;עפינען האר:י
 םאר׳גנב׳עט זיך האבען װאס גרױע, ליכע
 זי האט חאד, קאי געדיכםען איהר אין

 מען דארןי דאס ארויסגעריסען. נעכטען
 נע־ נעכטעז זי האט דאס טאן. אלעמאל

 אויף זאגען גיט םען קאן הײנט און טאן
צװאנצינ. א\ז אכט אלט איז זי אז איהר

 צוױשען װערעז טאקע עס זאל און
 א זײן װאיצס זי שיסח׳ן. מיט איהר
 DV וױ אנדערש זיכזןר פרוי, אנזתדע גאר

 םרױען. םארחײראטע געװײנלאך זײנען
 נאך װערען װאס םרױען האסס זי װי ׳א

 איהר װעט זי נאכלעסע. חתונח דער
 יענע ךײ וױ ערנסםער פימי נעםען לעמן
 אר־ שאי א זי, קאן. זי װעלכע פרויען

 אר״ מײגט עס װ^ס װײסט זי בײטערין,
אױפשטעחן, םריה םײנט עס װאס בײטען,

 געהן םאדנאכט #שאפ אין טאזג גאנצעז א
 אױםשםצחן װידער סאוזענס צו און אהײם
 פאר־ דעם חאט מען װי נאכדעם פריח,

 פאר־ ^צנגער אביסע׳צ אװצנט גאנגענעט
 ארבײטען זײ וױ םענער, די און בראכם.

 םרױ » יאחר״אוים. יאהר-אײן, עס
 וועט ?י #פען5*רויסצזהע װיסען דארוי

 ניט אויב *רױסחע^פען. תםיד שאםח׳ן
 אין זיכער דאן באשעפטיטגג, ךײן בײ

 סים כאאעכאםישתײט, איחר מים הויז
 צו אימגתעבענהײם נעםוײישאפם, איהר
- הױז. צום או( איהם
איע״ געוחנז איז דדיזע^ סלײ\ א
 חיי־ ק<ײן ליב, א איחסו<. אסתר׳ס םאא

 חבו־׳םעם איחרע םאן. איחר םיט
 ותצען וײ גאסט, צו פארנעטמן זי ותמ
 גע״ האם ױ וואױננ^ זי נעס וױ זעחן

pnow ײן אינ א  מארװאנד- nr חײומ* ̂ק
פאר ליב א סון עדן גן » אין ̂ען

מר ױ איז f שלסחץ נאר זי איכם  זי
 באיאנקם ױ סײזמז נאװיס. ף דמם אין
fo «ו  n r^ וףאס mא םאר םקז 

f סין, e r n מן ױי א ח ה א ״ ב ^ ם י ט ף  י
? שלסח׳[ איג חאט וי m ניפ עס װייס

r מםיחלס ויך n חאט נ<^יך וױ n 
•urwt ס׳קאן 4נמקראגע איחם האט זי

 m ליב טזױ טע אימם וזאט ןי ךא
 תייױצ * אאין אח דא פייז^ 4דיײי

n זתר ענג^מד,3צו m דאר  rm י  מ
ח ■װעםיימדמו פ י «! איחד נחננגס חנ

ט דעד ײ מדין ״ן װעט ױ אז ד ױ ז  נליקי
y שימח׳ן, סיט o,* ט ער איז  םח ד
v i r גע- איז געװים סאנכמ.*ענחןרע נאר 
 מיט רײדען צו איגטעדעסאנט ט^חר װ*ן

ד דײײ׳ן ח ײ  שלמח אנער שלסח׳ן, מיט א
 זײן געט, דיגען שיײדעד וײנע נעט^ י^ז

ט. רך פארחאילטען ע איז;
 ?י פאן. עדנסטער א; ױי\ וחנט שיטח

ט איחם טיט וועט  ניט איהם ■מיחנחנן, ד
 גארגיט עס װעט ער װײי אמטעחזאיטע^

 אפגע״ דך דערפאר װעט ױ ®אר^אנגמז.
 ס׳וועט ביכער. יייענען מיט סך א נען
נאקװעם. דין

צװי־ װעילעז סצעי-עז אײפערזוכט ?ײן
ם שיפה׳ן און איחר שען  םארהוםעז. ד
 נים ער האט אלײן גלױנעץ, איהר װעט ער

 אטת, פרױען. אנדערע צו שװאכקײט קײן
 עס ׳װעג זיין אויןי ערשטע די ניט ?,א ױ

 הא־ װאס אנדעיע, םריהער געװען דעען
 האט ער מאן. א פאר געזוכט איהם כען
 עד אלצדינג. פון וױיסט זי געװאלט. ניט

דערצ״יט... איחד האט
 אי־ױכגע־ אסתי־׳ן האט טיר־גי*אק דער
טראכטען. איהד םון שלאגען
נעםאז. רוף א זי דאט — !ארײן —
נעטראכם עדשם כ׳האכ שלטה!... ׳א

זיץ. דיר. פון
 איהם. צו צוגעזעצט זיך האט אסתר

 טאן זאג א ככתטא שוין עי װעט איצט
 איז ביידעז, זײ חוץ א יןײנעד, עפעס.
אן האט ער הױז. אין גישטא  דערוױייל נ
 נאך דך וזאט זי און געזאגט גארגיט

ט מעהר  ארעם זײן איהם. צו דעמעהנטעי
 ׳האלז איהר אדום םאױװארםעז אפילו איז

 נאך מײנט דאס אבער נייעס, א אפת
שט.  איז באדײטונג גרויס קײז םוץ גאמי

 םון םיגגער די םיט װאס דאס ניט אױך
 אויף עפעס ער צײכענט הא;ט םרײע זײן

 װאס דעם פון קניען. שטילע צוױי איהרע
 א איז רדהיג גאנץ איצט איז אלײן זי

 באריה־ זײץ אױך און ער אױך אז באוױיז
 שטייצ רורדגקײט, פריחזה סײנם רונג

קײט...
 װ דערהערט זי האט מיטאניאל און

: זאנט ער
 אױסגעקוקם לאנג שױן כ׳האב —

 קײגמאל נאך זײנעז מיר טאנ. אזא אויוי
 װיסען זאלסט דו אדן ׳אלײז געװען ניט

 זײן צו איז עס זאך גוטע א פ*ד װאס
דיר... מיט

 זײ נעקלונגען האם אנגענעם וױ
 ארויסנע עס האט ער װאגינ װי #שטים
 > קושעז זײנע און ווארט, יעדעס רעדט
 <י אזעלכע געװען ניט זײנען קושעז זײנע

 א פון תושעז אויך אבער ?וש. דײװ׳ס
 > ער װעט באלד אט װאס םענשען, נעט
 איבערראשענדע געליבטע זײן טאז זאג

װערטעי־.
קיציננען גענופען האט טעלעםאן דער

פאר־ זיך אױפגעשפ^ננען, איז אסתר
טעלעםאן דעם גענופען און האר די ריכט
 :גערעדט האט פרױעךשטיפע א

 איבער אםשר װעסט דו #אסתר *האלא,
 איר רײדעז. מיך צו״הערעז װערען ראשט

חבר׳םע״. 3שא דײן עדים עדיט, כין
 מיט אז דערםאנט, זיך האט אסתר

עדיט׳ן. בײ געװעז אמאל זי איז דײװ׳ן
 צױ אסתר האט — !עדיט האאא, —

? גײעס איז װאס — געענטםערט. ריק
 כ׳האב װעמען טרעםען גאר פרוביר —

 געלאכם עדיט האם—נאסנ^ א פאר דא
 דיך װיל ער דײװ, ׳ער — טעלעפאן. אין

 געסד הײנט איז ער זעהן. אומבאדינגט
 איצם איז ער יארס. נױ אין צוריק מען
 ער ברודער. מײז מיט נעקופען אוגז. בײ
 וױיצ ער םעלעפאן. צום צונעהז ניט װיל

? באי^ײדיגט דך םיהלסט דו אויב וױסען
 מיט ניט כ׳ביז אז איהם זאג ׳נײן —

 ארײנגערעדט אסתר האט — םאאירוס,
 ניט סײנםאצ ביז איך — טעלעםאן. אין

 נים... הײנפאל פאדדרום, מים נעװען
 דא און — זעוזר װירקליך זיך פרעה איך

 -כ׳ותא‘־־־־ שטימע די אראפ אסתר צאזט
 צו איז עס ווען נאך איהם סרעהען ?יך

באגענענען.
 האט — דייוױ׳ז, דאך קענסם דו —
 וױצ ער — געקצונגען שטימע עדיט׳ס

ו פרעגט צר װארטען. צאננ גיט  י1אוי זי
 ער װיצ הויז, איז ביסט דו אױב און דיר

סוםעז. דיר צו שױן
 האט — הומען ניט איצט קען ער —
 געזעצ־ כ׳האב — געטאן געשרײ א אםתר

 דײװ׳ זאג םיר. בײ איז שצםח שאפט,
טעצעםאן דורכ׳ז רײדען םיר סיט !אצ ער

איז  עט װארטצן צו אױסגעסוםען ס׳
ט, <יםנ  דערװײ אסחר זיד חאמ םעו

:עדקצמרם איחם און שצםח׳ן צו גאווענדט
 איחם מים בין T» כמן, ױגגער א —

 נע״ איצט *ױז ער יאהר. צוױי גצסמגעז
 יארס. נױ אין צוריק רײזע » םון אוםען

אונז צו םיגוט עמציכע אױוי וױצ ער
_____• . תוםעזי

שט? םאחואס — ,  זעצכסטםאר־ ני
מו חאס — אתמנדציה  םםנױם T^wm די

r n p,ר #ארוואס — ן ט ן קוםעז׳ ך

 א דיינער אנמנעחם. דיר איז דאס רוען
םרײגד...

 םעלע- צים צוגעהן :יט וױ< ער —
 גע קלונג א שטים עדיט׳ס האט — םאן
 אויך זאנט ער — אויער. איהר אין טאן

 טײ״ צום געהן זאל םרײגד גײער דײן אז
 ער דיר. צו קופען באלד װעט ער װעל.
 דו געטרוגקען. סך א עסען בײם האט

ט זיך האט ער דייװ׳ן, דאך קענסט  כי
 דערזעלבער גענוי געעגדערט. גארגיט
 און אפ טארגען מיך רווי דײװ. אלטער
 פא• ס׳האט װאס דערצײלען םיר וועסם
נדרט.

 איהר צו צוגעגאנגען צוריק איז אסתר
 װי שיםה׳ז, :עבען געזעצט זיך ילאץ,

 #רוצלונ; אלצדיגג זיך ס׳האט םריהער.
גיט שױן זי װײפט איצט געענדערט.

 אװעק־ שלפה׳ן זי זאל טאז. זאל זי װאס
 פיט זי זאל קופט^ דײװ אײדער שיקען

 געפי־ װעט דײװ און אוועקגעהן שצפה׳ן
 ױ זאל V םאיצאזען וואױנוגג די נען

 דײװ שימה׳ן פיט װארטען דאך אפשר
קופעז... זאל

 װעט ס שלמה׳ן. פיט װארטען װעט זי
 ארײנקופען װעט דײװ געשעהן. גארגיט

 װעט און פארנעז״ ״גוט זאנען װעט ער
 באדײ־ א פאר װאס אװעקגעהן. באלד
 א;־ פאר׳ן אײנער איצט :אך האט טונג

דעיז.
 ערקצעיט שלמדז״ן האט אסתר און

:זאצען קלײנע אין
 נוטער א כײד צו געווען איז ער ׳יא —

 און חבר׳טעס גאך און עריט םריינד.
 אן געבילדעט מיר האבען ער און חברים
 םרײנד. געװען זײגען מיר הרײז. ענגען

 גארניט איהם װענען זיך דארפפט דו
 ער קוםט אפשר קופט. ער װען היפערן,

 ענערגײ אן םײנער, א איז עד נישט. גאר
 אזעלכע װײניג טרעפט פען מע:ש. שער
איהם. גלײכט יעדער און

 װאדט. זי געװאדען. שטיל איז אטתד
 װיםיצ דא. װידער איז עס, הײפט דײװ,
 אבער איהם... םון געטראכט זי האט נעכט

נערװעז. זײן ניט איצט װעט זי
האבען, חתונה ניט קײגמאל װעט דײװ

 נעבען און הײראט. אין ניט גלויבט ער
געהײראט. ניט קײנפאל זי װאלט איהם

אויפגעשטעלט, זיך זי האט דערװײל
 פים נעזיכם דאם צוגעגאננעז, שפיגעצ צום

 רויטער ליפען די באדעקט, פודער פוײשען
 ה;אה ערשט איהר האם איצט געפאנט.

 ס׳בעסטע זיך אױף האם זי װאס געטאן
 נאך האט זי אז זעהן װעט דײװ קלייד.
געטרויערט. :יט איהם

 מיט רײדען גענומען זי האט װידער
 האלנ א מיט צוגעהערם זיך און שלסה׳ן

 ער אדער הוםעז, װעם דיױו צו אויער
טעלעפאנירעז. סוף כל סוף װעט

 געטאן קלונג א האט אםאל מים און
גלאק. טיר דער

 געװען שפרוגג אײז םיט איז אםתר
 םארגענױ געהאט זיך האט זי טיר. בײפ
 אבער טיר, דער צו צוגעהן לאנגזאם מען

 גע־ האט זי פארגעםען. זיך האט זי
טיר: די עפענט

איו־ ליבעד דע̂, ״דײװ אײגענער דער

 פריהערדינע אייזרע םון כאתאנטער טעד
םאר- נ?כט, םאדוױמטע און שלאפלאת

דײוג — טע; וױסטע
 וױיטער. קום #דײװ פאמען, גוט —

 שימח*.♦ פרײגד מײן פאר דיר כ׳שטעל
 אמוזאגט, און לןאיט נעװען איז דײװ

 זי וױ ;־עפעו עפעש װאוקס אין אנעד
צו;ע:אנג־<ן איז ער געקענט. איהש האט

 זיך און שטול א צו דערנאן־ ׳שלטח׳ן צו
;עזעצט.
 זאג א עד תאט — דא, הײמלאך —
־ ;עטאן,  ליכס, דאש ברעגען ראז נעם -
 ציםער. דײז אין פײערלאך זעהן יאפיך

ך; ע- װעגל*:ט שלמח׳ן צו און  טיך זי
ד װאס הגאח טוט י  ניט נאך זײט א

 ױ גאך, זאגט אפתי, ׳זי פאדהײראט.
 גוט האט איהר אבעל האבען, חתונה וײל

הי װאס נעטאן  גע־ חתוגה :יט האט אי
 פארװאס :יט םארשטעדו איך ריאט.

 יא;ד דער אולז שטענדי; זײגען פרויען
> מאן א ;אך

 ץ/שי'פח אייף געטאן ?ו? א האט אסתר
 איהפ זי האט פא״ עדשטען צום און

 פרעפ־י א װי אױסזעחען נעזעהן איצם
 אופפרײ געפיל^ט זיך האט ער 4דער

דײװ׳ן. אגטקענען
 האט — אװעקנעלן, װעל א*ך —
אױפגעש&ערט. זיך און געזאגט, שלםח

 צױ װיפען װאיט זי װי אזוי ׳אפתד
 אױעק״ :עפט שי*פק אױ־זאך װעלכע ליב

 נע* האט ש״פק און שװײנט. געהן,
 אויפ־ אן צו:עבען אװעקנעהן זײן פיהרט

 — : דערקלעיט האט ער אין טײטשונג.
 געײעז. אויף י־אגנ צו :עכטען כ׳בין

אפתר• אפײפעז, טע: די דיך כ׳װעל
טאג. נוטען א

 ״שימח פא־פאכט. זיך האט טיר די
> אװעקנעגאנגען. איז

 צורימצוקי איהם שוועד י
 צופרידעגקײט — פרידעז

גלית... — רו
דײור דערהערט זי אין
 כ׳בין קוש. א פיר :יב און קום —

 דעד אין אװעק איז ער װאס צוםרידען
 שכל. געהאט חאט עי צײט. רעכטער

 בײ־ דיױ. בײ דא כ׳בין װאס פרײט מיך
 װינטער דױינטיגען דעם פיר װעצען דע
צונױפשסעיען. פאד אינםערעסאנמע אז

 אין אריינגענוםעז זי האט דײװ און
 דײזו׳ס — געקושם. זי אח ארעםס זײ;ע
 דורכגעלא־ זײנען האפ איהר דדרך ! קוש
 זיך האט זי נעדאנקען. הונדערטער פען

 האט זי װען שעח׳ען ײ;;ע אן דעדמאגט
 איו רופען איהד sזא ער אז :עװארט

 אפגערױ זי האט װען-עד און טעלעפאז
 עד אז וױסען געלאזט איהר ער האם פעז,
 ער אז עדאינערונגען די קופען. ניט כאז

 זי און נעהאם ריעב פרויען אגדערע ראט
 באחאנ־ באװאוםטזײן שטודירטער פיט

 אוז צושטערט, נענט נעפײניגט, דעלט,
ײ זי האלט ׳דא ער זיצט אם קושט ׳ז*ך נ
דאס? ער \v? װי ׳ד

 עד דאט — >' ליב פיך האשם דו —
;עטאן. פרענ א פלוצלוננ
וױכ־ איהד בײ איצם שוין איז װאם

 אנ־ עפעס את;־ צױזונםט די רוה, די טינ
 פיט וױדער איצט איז דײװ ? דעיש
 דעדט ער רײדען, איהם העדט זי איחר.
 צו געװען ליב אזוי איהר איז װאס דאס

אמאל. יערען
 :געעגטפערט האם אסתד און
 איד יאב זעלבסטפארשטענדליך—

ליעב. י־יך

זײן װעט צט
— שיטה • -לו• V י
— הויז - - ן

שטיש. ׳פ

ר פון םיסינג אינםםאלייש^ן אויפץ מ עס ו מאכער דר
או 22 לאהאל יוני

 אװענט דאנערשטאנ פאראכטאנעז
 נײ־ איע געװארען אינםםאלירט זיינען

 בעאם־ װידעד־ערװײצטע און עיװײלטע
 װײסטסאכער אין לרעס דער פון טע

.22 לאקאל ׳ױניאז
 איז פארנעקומעז איז פארזאטלונג די

 האל גרויםעד דער און האל, װעבסטעד
̂ט פול נעװעז איז  מענער, און םדויען מ_

 פארזאכד דער צו געקומעז זײנען װאס
לוננ.

 אוין זײנעז פארזאםלונג דער אוי̂ן
 א:* די פון געפט אײנגעלאדענע געװען
 1אי באארד דזשאינט םון לאקא^ס דערע

 סאארד. דזשאינם פאריערס ידעם פון
 נים אויך האבען פארזאמלונג דער אויף

 גע־ האט מען בלומען. קײז געסעלט
 שע־ דר־עס םון בלוםעךקראצען בראכט

 ארגאניזאציעס םאכע פון אויר און יער
 דער געגעבען האבען בלומען די און

 אוים־ ױם־סוב׳דיגען א םארזאמלונג
זעהען.
 שאםעז נעדארשט האבעז בלומען די

 די אבער שםימוגג. ױם־טוב׳דיגע א
 לײדער זיך זזאט שטיםוננ ױם־טוב׳דיגע

 װאס דערםאר, איז דאס נעםיהצט. גים
 דעי אויו״ רעדגער די פיז סײנער כםעט

 ניט האט םארזאמלונג אינסטאלײשאן
 נאר אינסטאלײשאז, דער װעגען נערעדט

 האט מען אנדעדש. ע&עם גאר װעכען
 סטרײק, הלאוקםאכער 1וועגע גערעדט

 נאך און סלעך״ װאת ״דא:ם א וועגען
 דאם האט װאס אבער זאכען. אזױנע

פוז ^נסםאלײשאז דער מיט nr© צי

V22 לאמאל פון באאטטע די
טיגג אינסטאלײשאז דעד  איז מי

 אין נעװארעז פארװאנדעים. נאך אזוי
 דער פארזאםלונג. געוױינלאכער א

םארשװאונדען. איז טוב ױם
 םאדגע־ האט פאדמנאי סעקרעטער

ט א לעזען  טעטיגסײט דער פון רעפאי
 פון םאדלויף איז לאקאל דעם אין

 הא־ האל איז אנװעזענדע אלע ;יאהר
 רעפארט דעם פון קאפיעס באקוםעז בען
ײ און ם׳ן צוזאפען האבעז, ז  פעק״ מי

 װאם רעפארט. דעם נעלײענט רעסער,
 װי־ געזאגט, װערט דעפאדט דעם איז
 ברודער באריכטעז. נים דא םיר ילען

 רעם פארעפענטליכען וועט פאדטנאי
 פו; נוםערען קוםענדע די אין רעפארט

 די װעלען דאן און ״נערעכטיגקײט״ רי
 נאנצען דעם זיך םאר האבען לעזער

רעפארט.
זײ־ פארזאםלוננ דער אויף רעדעם

 הײםאז׳ ל. םיז נעװארעז געהאלמען נען
 פאר־ דער פון שאפי־״א זימערמאן, ס.

שאינט יערס  גארעלײן דזש• באארד, דז
 די םון םינקעלשטײן, ל. ,35 לאהאל םוז

y לופי;, ברודער ״ן.עדעסם'נקײט", n 
 עקזעקוסױו דעד פון טשערמאן נײער

רובין. מ־. און 22 לאקאל םון באארד
געװא־ םארגעלעזעז אױך זײנען עס

 באגריסוננס־טעלעגראםען. אײנמע רען
 טעלע״ א געוועז אויך איז זײ צוױשען
 װעלכער בארא^, סעהרעטער םון גראמע

 אויזי זײן אנװעזענד נעקענט נישט האט
םארזאםלוננ. דער
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 ר,לאוק־ דעם געםיהדט האט װער
סטױיק? טאכער

םארװאונדערוננ. ארױסרוםען געוױס װעט םראגע די
 אין פערזאז צעהן יעדע םון נייז דאס זיכער, זײגען נײר
 ארבײםער״ דער אויסער און ארבײטער־באװעגוגג דער

 םראגע, די אט שטעלען זײ זאל םען װען באװעגונג,
 טאן הויב א םראגע־שטעלער, דעם אנקוקען װאלטען

 זײט איהר ״סעטער, :זא:ט אײנער װי אקסלען, די
?״ געשלאפען איצט ביז

 װעט םראגע די אז מיר, גלױבען אבער, דאן,
לעזער, אוגזערע ביי אינטערעס טיפען א ארויסרוםען

 מיט־ אלע בײ װי גוט אזױ קלאוקטאכער די צװישען •
אלנע־ איז ױניאז אינטערנעשאנאל אונזסר םון גלידער

 ארביײ טויזענטער אלע די אינטערעסירט דאס מײן.
 נאכגעםאלגט אינטערעס גרויס מיט האבען װעלכע טער,
 אני זײן לן^אוהטאבער, די םון גענעראל־סטרײק דעם

 דעם אין אויסגאנ: זײן און ענטוױקלונג זײן פאנג,
זיכער, זײנען םיר טעהר, :אך טאטעגט. איצטינען

 נוט האבען יזלאוסטאנער מייסטע די כאטש ראס
 ך י ל ק ר י ו ו זײנען עס װער צײט גאנצע די געװאוסט

ון םיהרער די נעװען  פון זײ װעלען סטרײק, דעם |
 צו זיך פאראינטערעסירם שטארח זיין דעסטװענען

 פראגע די װעט װאס פאקטען, געװיסע מים באקענעז
הלארער. נאך כיאכען זײ םאר

 איצט איז פראנע דער אײױ ענטפער דער נו,
 װערם און ארט, ״אנגעזעוזעגעם״ זעהר א pc געסומען
 דעם אט צו און אויטאריטעט. פולער םיט געגעבעז

װי־ האמענטארעז, אונזערע םון אײניגע סיט ענטםעו/
 אוגזערע םון אױפםערקזאמקײט די ציהען איצט מיו־ צען

צעזער.
* * *

סטרײס, קלאוקמאכער דעם נעםיהרט האט װער
 איז עס װאס — איצט נאר איהם םיהרט װער און

? םיהרען צו םארבליבען נאך
 איז עס אז נאטירליך, װײסען קלאוסםאכער די

 קלאוק־ די ױניאן. אינטעמע׳עאגאל די ניט
 זיגםאן פדעזידענט דאס איצט, װײסען םאכער

 טערמאןיט אלס געװארען ארונטעמעשטימט איז
אויך, װײסען זײ קאםיטע. םטרײק דזשענעראל םון

 אדער ארבײטער, םעהיגער ערםאהרעגער, יעדער דאס
 קאםוניס־ דעם זיך אויף ניט טראגט װאס םיהרער,

 םאכען צו געװארען באזײטיגט איז יצײבעל, מישען
 אומ־ װי אכטענדיג ניט קאםוניסטען, ־די םאר לאץ1

 דער אין זײנען זײ אוםקאםפעטענט אדער ערםאהרען
 ארײנגעשטעלט מען האט מעגיטען ריזע אט ארבײט.

 סאב־קאםיטעס און קאםיטעס װיכטינע אאע כמעט אין
 איצט שוין װײסען קלאוקםאכער די סטרײס. רעם םון

 קײן״סוד קײנעם פאר םעהר שױן איז עס גוט, גאנץ
 ענטזאגט זיך האבען װאם םערזאנען, אלע די דאם ניט,

םראק־ דער םון אני־מאםין פאליטישען דעם אנצונעםען
 געװען זײנען זײ צי מאכט, אין איז װאס ציע

 האט מען װאס פענשען אזוינע אדער סטרײקערס,
 שיעכט זעהר זײנען פאסטענס, סלענערע געגעבען

 װאס מאגאטעז םילע די דורך נעװארעז נאהאנדעלט
גע־ שטענדיג האט מען געדויערט. האט סטרײה דער

 פאר- ביטערען םיט פארדאכט, מיט זײ אויו* סוסט
 װאס דעם טראץ םאראכטוננ, מיט זאגאר איז אורטײל,

 בעסטע דאס טאז צו געזמצט האבעז םענשען אלע די
 דער פון און םעםבערס די םון אינטערעסען די םאר

עגיאן.
 קיאוקםאכער די אויך װײסען גוט אזוי ®ונסט

 פראװאסאציע און םארביטערטסײט גאנצער דער םון
םענשען, ר< אט נעגעז נעװארען אננעװענדעם איז װאס

 זײערע אין סםרײק־מאשין די באזיצען װאס די םון
 םערזאנען אלע די אז װײסען, קלאוקםאכער די הענט.

 און פאליםיס די םיט גיט.אײננעשטיםט האבען וואס
 זאך סײן האבעז סטרײת״פיהרער, די םיז םאהטיקס

 20 גאנצע די דורך טאט, אדער װארם אין געטאן, נים
 אויזי אגנעהאלטען, האט סטרייס חנר װאס װאמגן

תעגד  םיה־ זייער אין שםערען צו ױי אוםן וועלכען אי
סטרײס. דעם םיז סארםיהרערשאםט אדער רעחןואסם,

 סײ פערזאנעז, די אם האבעז ױניאן־אײמ, אאיאצע אצם
 םון באאםטע אנדעתן אאע די סײ זינמאז, •רעזידענם

 אונ־ און שװער לאקאאס, די און אינטערנעשאנאא דער
 זײ װען און װאו העאםענדינ נעארבײט, ערםידאיך״

 מד נאר האבעז זײ נאטיראיר,• געהאנם. נאר האבען
 װאו קרײז באשיענקטעז דעם אין מעםיג זײן יןאנם '׳

 העאםעץ צו מיטצוארבײטען, עראויבם זײ חאם בתז
 דאס װײמ װי אויױ ערםאאגרײה סטרײיו דעם םאכעז

נעויעז. מעגאיר זײ פאר איז
t >

 װײסען זײ יואס האאזסםאמי. די וױיסען אצץ דאם
 םון סםרײס־פאאיסי דאזמא די דאס אח, גים |ו«אר ^
ט די 4 ג אי מ און קעהר יעדער און םיהחנה גאארד ח

פ ײ ק ג י מ כ ע ר ע ג

 פון צײט דער אין געטאן זיך האבעז זײ װאס ריהר
 םארטיג, געװארען דעראאנגט זײ איז האפף, גרויסען

 קא־ ״צענטראא םון אויסגעפרעסט און צוגעשניטען
 איהרע און םארטײ קאמוניםטישער דער םון םיטעם״

 דער װעגען רעזאאוציע א אין אגענטען. יארקער גױ
 פארטײ׳/ דער םון ארבײט םון פראנראם ״באאדיגער

 קאמיטעט צענטראא םון געװארען אנגעגומען איז װאס
 געדרוקט איז און םארטײ, ?אםוניסטישער דער םון

 אםיציעאער דער װאירקער׳/ ״דײאי דעם אין נעװארען
 אוים־ דער אין פארטײ, קאמוניסטישער דער םון ארגאן
 גאנצע די אט װערט טען,17 דעם נאװעמבער פון גאבע

געפאכט. קאאהר גאנץ געשיכטע
 בא־ םארםײ ?אמוניסטישער דער פון םיהרער די
 דער דאס רעזאלוציע, יענער אין ביטער זיך האאנען

 ״אפגע־ געװארען איז פארםײ זײער פון ״אײנםאוס
 קאאוקפאכער די םון פאסען די צוױשען שװאכט״

 קאאוק־ דעם םיהרען װאס חברים ״אונזערע סטרײקער.
 מא־ רעזאאוציע, די װײםער זאנט סםרײ?", מאכער
 יארקער :ױ דעם םון םיהרער די פארװאורםען כעגדיג

 דורכצו־ םארםעחאט אויך ״האבען באארד, רזשאינט
 טיכ־ א דאס פארטיי, דער םון באשאוסען די םיהרען
 װערען אעעםיהרט זאא קאםף אננרײםענדער טיגעו/

 אבזיכטאיך, ארבײט װאס זיגמאן־מאשיז, דער געגען
 פוז דאס געדין, פאראוירעז זאא סטרײק דער דאס
 גיט, אויב װערעץ. אויסגעבעםערט צוהונםט דער אין

 שטאר־ אננעפעז צו געצװאונגען זײן פארטי' די װעט
פיטלען׳/ קערע

״טיטיפס״ האםוגיםטישע די װערטער, אגדערע אין
 אוטצופרי־ גרויסע זײער אויס דריקען שיקאגא םון

 יארק. נױ פון אונטערגעארדענטע זײערע מיט דענהײט
 געװי־ פיט זײ סטראשעז און זײ אויןז זיך בײזעדען זײ
 כסרײק די אם װאס דערםאר, אאץ און ״שטראפען׳/ סע

 די אויםגעםיהרט גענוג שארף ניט האבען פיהרער
 אסאהירען, צו באקומעז האבעז זײ װאס באפעהאען ן

 נאד און זיגמאן פרעזידעגט באשםוצעז און באאײדיגען
 יו־ איגטערנעשאנאל אונזער פון םיטגאידער אנרערע

 םוסטריט די אין נעהן צו זיך ענטזאגען װאס גיאץ,
קאפוניסטען. רי פון

 <הענען תלםידים יארקער נױ זײערע נאטיראיך,
 אומשטעג־ די אונטער ד^ןס ענטפערען, דעם אויף
 גע־ ה^בען זײ װאס אאץ געטאן זײ האבען דען

 אבער דורכצוםיהרען, ?,אםעהלען רי אט קענט
זײנעז האאוקםאכער, סטרײקענדע די זײ,
 צוצוהע־ זיך שסיםונג אזא אין געװען ניט
 אויו* באאײדיגונגען און אטאקען די צו רען

 אי־ און עהראיכהײט װעמעס אין מענשעז, אזוינע
 ניט קײנמאא האבען זײ ױניאן דער צו נערגעבענהײט

 ניט זײנען זײ דאס זאגען, קענען זײ געצװײםעאט.
 געװאלט ניט זיך האבען סטרײקערס די װאס שולדיג,

 זײ־ װאס ליגענס און םעשױת אלע די צו אײנהערען
 װאס פערזאנען די געגען געװארען םארשפרײם גען

 םאר ארגאגיזאציע סלאוקמאכער דער מיט שטעהען
 ״טשיםס״ די װעלען אבער, דאם, יאהרען. םיל אזוי
 זײ אנבאטראכט. אין װײניג גאנץ נעםען שיהאגא םון

 ״ברוך א געװען איז דאס אז געפינען, אלץ װעלען
 און ארדערס. זײנען ארדערס דיםציפלין״. פארטײ םון

אלץ. איז דאס
* * *

אונ־ דאס שנל, אויפ׳ן זיך לייגס עס
 פון ״טשיםס״ די םון םארװאורפען די טער
 אוג־ זײערע געגען פארטײ קאמוגיסטישער דער

דזשאינס יארקער נױ דעם םון טערטאגען
 אנצופיה־ פארפעהלט האבען זײ װאס דערםאר באארד,

 זיג״ פרעזידענט געגען קאמף״ ״אנגרײפענדען אן רען
 װערט עס װאס דאס װי פעהר סך א םאראן איז םאן,

 און רעזאלוציע. יענער אין אױבעךאױױ ארויסגעזאגט
װיסען. קלאוקמאכער די דארפען דאס טאקע

 הלאוקמאכער די םון סטרײק גפנעראל דער װען
 די װי נאכדעם געװארען, גערוםען איז יארק נױ אין

 איז באארד דזשאינט םון םיהרערשאםט איצטיגע
 צוריהצואװײזען געװארען געארדערט ״אויבען״ םון
 גאװערנארס ספעציעלער דער םון רעקאםענדאציעס די

 אונטער- אנצוםאנגען באזיס א אלם אםילו סאמישאן
 די האבען — אגרימענט, נײעם א םאר האנדלונגען

 דער פאר רעװאלוציע סאציאלער דער םון אפאסטאלען
 עס דאס באשלאסען, גלײך דעםאלט אינדוסטרי קלאוק
 גלײך שוין זײ םאר זאך גוטע גאנץ א געװען װאלט

 לעזאזל, שעיר א םיט באזארגען צו זיך אנםאגג םון
 װי ניט אויסלאזען זיך זאצ סטרײס דער םאצ אין
 אומשטענ־ אזוינע אונטער ערװארטעט. עם האט מען
 קײז געםיגען געקענט ניט מען האט נאמירליך, דען,

 אינ־ אונזער װי צעזאזצ שעיר א אלס קרבן בעםערעז
״זיגםאךמאשין״. די און ױניאן טערנעשאנאל

געװארען. געמאכט דעםאלט איז באשצום דער אט
 אין סען עס םארשטענדיציך. און קלאר גאנץ איז דאס
 אזוי אז געםײנט, האט עס וײן. ניט סםס סײז דעם

 אלע ארויס צאזט טא אז, זיך םאנגט סטרײס דער וױ
 ״קצאס־ אצע די אטאקירען און באשמוצעז צו םחבצים

 זײ באשוצדיגט צינס; און רעכם קאצאבארײטארס״
 זײערע םארשװארצט באטרוגען; און סאבאטאזש מיט

 װעט עס וחןן כדי גזגאעגענחײט, יעדער בײ םנים׳ער
 םאראי־ זײן װעט סטרייק דער װען צײט די קומען
 םארטיגען א אנגעגרײט האבען שייז מיר ײעלעז בער,

 ארײנצואװאר״ איהם נױםיגען זיך װעט עס אויב קרבז,
 סצאוק־ אויפגערײצטע די םון ארענא דער אין םעז

םאכער.
* ♦ *

 םאר- האבען סטרײס םון םיהתןר די ײאס bדא
 m די דורכצוםיהרען אגםאנג איז נצייד םעהאט
 קאםוניסטישער דער םון באשצום דעם ארן פעהצעז

 םאר צעזאזצ מעיר •אסיגען י צוצוגרײטעז פארטײ,
w* איצט תאמ ססרײק, פון אויסגאנג חגם r i•*

ער, סױוי26 פרײםאג, םג מו ^ו lag ג s

o״ מיקאגא׳ער די םון גריטצארן דעם רוםען t 'W* 
 אז נצױמנן, םיר •ארטײ. קאםוניםטישער דער םון

 קאמוניסטישער דער םון קאמיטעט צענטראצ דער
 כא• אין אוטגערעכט צוםיא אכיסעצ שוין איז פארטײ

 דזשאינט דעם אין אונטערטאנען זײערע שולדיגען
 עדות^ אן איז גאט אוםגעהארכזאמקײט. אין כאארד

 גע״ שװער גאגץ און געפרואװט, האבען זײ דאס
 סאר- זײער פון באשלוסען די אויסצוםאלגען פרואװט,

 •רע״ געגען קאמף״ ״אנגרײםענדען אן פיהרען צו טײ
 יױ דער םון ״רעכטע״ אנדערע די און זיגמאן זידענט

 קאםוניס־ דעם אננעסען ניט װילען װעלכע ניאן,
 די אנדערש. גאנץ איז זאך די גלויבען. טישען

 אױםצונעמען ענטזאגט סשוט זיך האבען קלאוקמאכער
 צו געװארען געםאכט םשוט זיינען װאס םארזוכעז אלע

 פון אויסגאנג דעם םאר לעזאזל שעיר דעם םאבריצירען
 גע״ ניט דעם םון האבעז קלאוקפאכער די סטרײק.

װיסען. װאלט
 צײט דער דורך מאט פרעסע האפוניסטישע די

 פארשי־ געמאכט געדױ/גרט, האט סטרײק דער װאס
 רער אונטע םון כאטש אויסצוגראבען םארזוכען דענע
 איג• אונזעי געגען באשולדיגונג געםײנע א עפעס ערד

 צו צײט םון זיגמאן. פרעזידענט און טעינעשאנאל
 סטראשידלע, א עםעס אויםשטעלען זײ פלעגען צײט

 אינםער־ דער םון לײבעל רעם איהם אויױ ארויםקלעפען
 טאנצען און אוםװארםען איהם נאכהער און נעשאנאל,

 אבער נעשרייען. און קולות ווילדע מיט איהם אױף
 זיך האט דאס אז שולדיג, נעבאך זײ זײנען װאס
 דאס אז ? אײנגעגעבען ניט מינדעסטע דאס אויח
 און סטרײקער קלאוק די צו צוגעקלעפט ניט זיך האט
 די ? אײנררוק שום קײן :עלאזען ניט זײ אויױ חאט
 די צו זיך האבען סטרייקער די םון םײל איז רענק
צוהערען. נעװאלט ניט פשוט מעשױת אלע

 װי גאכדעם #איצט דאס ׳איז רעזולטאט דער
פא־ שוין איז קאפף צװאנציג־װאכיגער דער

 אונ־ לעזאזל שעיר דעם ניט ארץ נאך זײ האבען ריבער,
 אפילו האבען און באהארסען, צו זיך װערכען טער
 אויס־ רעם םאר געבען צו תירוץ :עהעריגען א :יט

 װאוגדער קײן דעריבער איז עס םטרײק. םון :אגג
 ק^םוניס־ דער םון פקופות הויכע די אין װאס ניט,

צײן. די מיט פען קריצט פארטיי סישער
 קײן מאבען נים זיך װירקליך זאל עס אויב װארים

 פיוזרער די דאס מ^גליך, גא;ץ עס א*ז יצעזאזל, שעיר
 םון װערען גערוםען זאלען סטרײק דעם פון :ופא

 םיה״ זײער װעגען חשבון אפצוגעבען קלאוקפאיער די
 די װעלכען םון געדאנק א איז דאס און ר/גרשאפט,
 צו טראכט א אפיצו ציםעדען שיקאגא פון ״טשיםס״

!טאן
* * *

 איז װאס ענטםער דאזיגען דעם װענען פיל אזוי
 דער םון קאםיטעט צענטראל םון געװארען געגעבעז

 האט װער םראגע, רער אויף פארםײ קאמוניסטישער
 םיט״ רי אבער סטרײק. קלאוהפאכער דעם געפיהרט

 גע״ זײנען ױניאן אינטערנעשאנאל אונזער םון גלידער
 צװײטען א נאך הערען צו םאראינטערעסירט װיס

 אגאנדער םון קוםט װאס ענטפער אן — ענטפער
 איז עס לאנד. םון לעבען עםעגטליכען דעם אין קרײז
 מײנוננ עפענטליכע די װאס װיסען, צו גוט אויך

 ה$ט אמעריסא אין קרײז אינטעליגענטסטען דעם פון
 דארטען, םון קוםט עס װען באזונדערס זאגען. צו

 םרײנדליך א געקופען מאל אלע איז עס װאנען פון
 םען האט דארטען ױניאן. אוגזער צו באצוג אין װארט

 אנשטרענ* אצע די פיט אינטערעסירט שטענדיג זיך
 פארבעסערען צו געםאכט האבען מיר װאס גוננען

 אינדוסטריע, אונזער אין ארבײטער די פון לעבען דאס
 מענשען יענע װאס הערען צו װערט איז עס און

 דעם םיז םיהרערשאםט דער װעגען זאגען צו ה^בען
 זיך האלט װאס אינדוסטריע, קלאוק דער אין פטרײק

 זינען אין דא האבען םיר פארעגדיגען. בײם איצם
 ערשי־ איז װאס פראנע, רער איבער עדיטאריעל אן

 ״די װאבענשריםט ליבעראלער רער אין װאך די נעז
 װאכענ• אננעזעהענסטע די פון אײנע רעפאבליק״ נױ

 םון סרײזעז ראדיקאלע און ציבעראלע די אין בלעטער
 נע־ עדיטאריעל דעם אין װערט טײלװײז אםעריקא.

:זאגט
 קלאוס דער איצט װערט אלעמען םיז ״כמעט

קלוג, ניט געװען איז ער דאס באטראכט, םטרײק
 דער געװען איז עס דאם אוםנױטיג. ניט אויב

 אנגע־ װערט װאס טאסטיק דער םון רעזולטאט
 עדױקײשאנאצ ױניאן טרײד דעם םון פיוזרט

 געװײ צו אום פארטי, װאירקערס די אדער ציג,
 םון אדמיניסטראציע דער איבער קאנטראצ גען

 דרמס־ און סצאוק דער םון באארד דזשאינט דמם
 צײדיס אינטערנעשאנאצ דער םון ױניאן מאכער

ױניאן. װאירקערס גארםעגט •
םע• דער אוז םיהרוננ, די אנםאננ, ״דער
 םאר זיך טיט שטעצט סטרײק דעם םון טעלמענט

 פרינציפ אנגענומענעם דמם םון קציםאקס דעם
ױעיג״ םון ^בויערען םון  םאר• דער אין אינו

ױניאנס. מרײד אמעריקאסער די םון װאלטונג
 חברים זײנע און םאסטער, ז. רויציאם םר.

 אויםנעפציבען האמנז פיצאזאםעז, טרײד־ױניאן
 אצט ארבײטער קאײדער םתיעז די םון ױניאן די

ם#טען1עקס מאכעז צו פלאץ בעםטעז דעם  ערי
ע םון  אזא האט ױעז זעצמעז »יז דאגמאכ, דינ

טרא־ אוז צרה״דינען אזא נעהאם עקםפעדיםעגמ
סיי• אנגענומענער יעדער םון אױםגאנג. גישען

 גרופע די פארדינט םיחרערשאפס, וועגען נוגנ
 דעם סםרײס דעם געםיחרם חאם וואס ^ונשעז

 פון געגעבען איחר וחנרט עס װאם םיםםרױען
יי*באר. אװ םעדערײשאז אםעריקאן דער

ר דער מ א ם מ א N װיבער וױיזם פםרי״ש ?י o s
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 גאגץ אײך חאט חיקס פרײנד ״.סײן
 םון פראגע רער איכ^ר באריכטעט גענױ

 אין טרײקס גאניא^אלען גדויסען אונזער
 פארזיכטעער » איו היקס ענגלאגד.

 ער אױב קךם גלויב איך און ש״אטססאן,
 סאר סאזען צו נויטיג פאר געפוגען האט
 אוג־ םון רעזולטאטען גלענצעגדע רי אײך
 דא־ אײך, נעט איך קאסף. לעצטען זער

 און #םיר םיט געדולד האבען צו ריבער,
ט סיםפאטיזידען אפילו  א צו סיר, פי

 אכיסעל װעל איך אויב גראד, געוױםען
 רעזולטא־ די איבער פארברײטערען זיך
 גלויב אץ־ קאמף. גרױסען אונזער םון טען
 סטײטםענט םײן אננעםעז װעט איהר או

 ערללע־ אײך װעל איך װען אױפריכטיג,
 סטרײס דער װירקוגג א פאד װאס רען,
 אמא- די םון אײגיגע אויןי געהאם האט

װאס  איהם אין זיך האבען גיזאציעס.
באטײליגט.

 ט־אץ באחויפטען, דא וױל איך און
 דאס האבען רעפארטען אלע װאס דעם

 וױיסט איהר און — געלײקענט פריהער
 יעדען כמעט אין פדעסע, די אז דאך,

 האפיטא־ םון לאנטראלירט װערט לאנד,
 דרײען װעלכע אינטערעסען, ליסטישע

 די בלויז דרוקעז און באריכטען די איבער
 זײערע אז װילען זײ װעלכע םאקטען,

 דער־ אסת דעם ;װיסען זאילעז לעזער
 דעדיבער, און ניט. קײנמאל זײ צעחלען

 אויך אז זיכער, בין איך נײן, ׳איך נלויב
 גערעזען האט אפעריקע אין דא איהר

 סטרײק, גענעדאל אונזער װעגן באריכטעז
 :עװינסעז די םארדונקע־׳ט האבען װעלכע

 ארבײטערשאפט ארגאניזירטער דע־־ פון
ע:גיא:ד. אין

 אז ערקיערען, דא אלזא, איך, װיל
 די םו; אײנער געװען איז סטרײק דער

 געשיכטע, דער אין ערםאלגען נרעסטע
 ױגיאניזם, טרײד בריטיש םון נאר ניט
 פון באװעגונג ױניאן טרײד דער פון נאר
 אײן שםים איך !װעלט גאגצער דער
 איז זיג אונזער אז היקס, ברודער מיט
 קײגער אבער םאיקאמענער. א :עװען ניט
 צו ארױסצוטרעטען ערװארטען ניט קען
 איז געשעהעגיש גרויסער ערשטער, דער

 אויף געװינסען ארע םיט קוםעז אהײם
 אין באװעגונג אײער װאלט מאל. אייז

 װיר־ גרויסע די האבען געלענט אםעריקע
 װען איצט, האט עס װאס קראםט קונגס

 װעלכע פיאגערן, געװען ניט װאלטען עס
 וריגן װעג, דעם אויםגעטר#וטען האבען

 װערכער אײנער, געװען ניט װ^לט עס
 אױױ :עמען צו ערשטער דער זײן זאל
 מאכען און פאראנטװ^רטליכקײט, די זיך

 אי:־ די אין אדױסטריט ערשטען דעם
 V ארבײטערשאםט ־ דער םון טערעסען

ט װען ד^, איוזר װאלט  פיאנערן, יע:ע ני
 ארגאגײ פון ־כזח םעכטיגען אזא געהאט
 זײנען װעלכע פרויען, און םענער זידטע
 קעם־ צו אנטשיזאסע; אזוי טאג צו היינט

רעכםעץ זײערע פאד פען
 קאטעגאריע זעלבער דער איז און
 נאציאנאלען אונזער אויך א־יך שטעל

כטרײק.
 און מאכען םיד ניט אײך װיל איך

 דר^טה, לאנגע צו א האלטען ניט װעל
 װענען דערםאגען בלויז װיל איך ^בער

 געהאט האבען םיר װעלכע לאגע, דער
פטאפעדזש. אשטועלען דעם ערב

 םון לאגע עקאג^טישעד דער װעגען
 אויגוסט, אין ארבײטער םײן אײנזערע

 בר. םון געהערט שוין איהר ה$ט ,1925
 פלוצ־ זיך ה$בען באלעבאטים די הילס.

 האבע; באלעבאטים װי אױוםגעזעהן, צינג
 זיכער, בין איך און — טאן צו טב;נ א

 אין ביי״אײך אויך זיך טרעפט דאס אז
 װע; אײנציגער דער דאם — אמעריסא

 אין םראםיט סאכעז האנען זײ אזוי װי
 די רעדוצידען צו איז אינדוסטריע, דער

 ניט קײנםאל זײ סופט עס װיידזשעס.
 רערו־ קענען זײ אז זינען, אוים׳ן ארויף
 דירעקטארען, די םון געדזאלט די צירען
 קאס־ די רעדוצירען סענען זײ אז אדער,

 אלעםאל איז עם םענעדזשםענט• םון טעז
 דאס און װײדזשעם, שנײדעז צו גריגגער
 שגעלסטע און גרעםטע רי אויך ברײנגם

רעזולטאטען.
 ׳»לזא האבען, מיק־באראנען די און

 זײ »ז סוד, דעם ענטדעסט נאכאםאל
װײדזשעס. שנײדען םוזען וועלעז

 קא־ א אין דאס צוגעבעז, װעט איחר
 נאציאנא- װאו ארדנונג, ייטאליסטישער

 םאר געםיהרט װערען אינדוסטריען vל
ט און יראםיט  םאד, סוםען נוצען, םאר ני

 •pp װעלכע קאנדיציעס באדויערען, צום
 עקאנאםיש׳י. ״ניט װערע; אנגערוםען נעז

 אויס״ אונאנגענעמער אן זעהר איז דאם
ספעציעל .“עסאנאםיש *ניט — דרוס

ברמםלי דזשאן פון
 צו עגגלאגד םון רעלעגאט (פראטוירנאל

 אםעריקען רער םון קאעועגשא; דער
רעטראיט) אין לײבאר אװ םעד.

ען סצוג אוי ײן »ון ( רעדע) ז

 טים ויך באגוצען צו אוסרעכט אן עס איז
 פרויען, און טענעד צו אויסררוק אזא

 שטיקעל זײער םאר הארעװען װעלכע
 גיט און ױשר׳דיג גיט איז עס כרויט.
 — זאגען, און זײ צו קוםען צו ריכטיג
ט ארבײט איר״ר כאטש  און קאפ אײער פי

 לײגט איהר כאטש םוסקלען, אײערע םיט
 אינטעלײ אײער און געזונט אײער אװעק
 נע״ םאכען נים אבער טיר קעגען גע;ץ,

 און ארבײט, אײעד םון פראםיטען גוג
 זאלען עקאנאםיש״, ״גיט איז עס װײל

 גיט פאםיליען אײערע און םרויען אײערע
 כא* עלעםעגטארסטע די אפילו געניסען

 װאס כאקװעםליכקײטען און דערםנישען
 אנשטענ־ אן אויף לעבען צו נויטיג זײגעז
 װארט דעם איך האס דארום אופן. דיגען

 באנוצט װערט ראס װי ״אונעקאגאםיש״,
 צװײ באציהונגען אינדוסטריעלע די אין

 ארבײטער. דעם און באלעבאס דעם שען
 נעצװאונ־ זײן שטענדיג אבער װעלען םיר
 אײ אזעלכע םיט זיך באגעגענען צו געז

א:: אזוי שוס  װע־ אינדוסטריעס די װי י
 דעם םון װעדען קאגטראלירם :יט לען

 ׳פאהק פון אינטערעסען די אין פאלק,
 פרא־ םון אינסערעסען די אין ברייז :אר

םיטען.
 זיך םאר האבען J925 אויגוסט, אין

 מען אישו. דאזיגע די געהאמ םײגערס די
 ווײד־ זײערע רעדוצירען געזאלט האט

 צונע־ זײ םיז געװאלט האט םען זשעס,
 און זאך, צװײטע א און זאך, אײן מעז
 צװישען געהערשט ניט וואלט עם ווען

 םון געםיל א ארבײטערשאםט אונזער
 וואלטען אײניגקײט, ארן פאלידאריטעט

 חא־ זײ װאס אלעס פאדלארען זיכער זײ
 אלע די םון פארלויף איז געװאונעז בען

קאםו*. םיז יאהרעז
 מיט םארבינדונגען געװיסע האב איך

 אזוי אין אםװײניגסטען רענירוננ, דער
 פנים אל פנים שטעהן סוז איך װי װײט
 איך און—לעגיסלאטור דער אין איר מיט
 איהר ניט גלײך איך אז זאגעז, אײך קעז

 אױם- איהר אין צװײפעל איך \ אויסזעהן
 ענ־• פון װײס בין איך און ריכטינסײט,
 האנדלוננען איהרע איבער םוזיאסםיש

 אונ־ םון מאסעז אד-ײטער די באצוג אין
לאנד. זער

מיר װעט איהר אז זיכער, בין איך

<> i רער איך ןו#ס פאתע^ע[
 ,ו?%* I * או;ו גיי ?»גע **ליטישער

ק די is װײטט, איחר וױיל  ו *fa פא/י״י
 *ו,ו< טיט פארנונרען ענג איז לפגר

jju מניאן טרײד jm na גיט בין איך 
 טר״ד״ » בין איך ״■אליטישען׳/ קײ|

 נרידער סייגע סון געשיקט ױניאניסט,
 אן li/y^un צו כדי פ»רלאפע;ט, אין

 פארװ*/ט'*ן װעלכע גגנים, רי אויף אויג
 רי פון איגטערעפען רי אין לאגד ראס

בפלעגפטים.
 װאו לאגד, יערען אין רעגירוגג, יערע

̂/<ן א גיט האגען ארבײטער די  קא-ט־ טו
 פי־ גרויסע די בלויז פארטרעטען ראל,

 נא-קירען די םון אינטערעסען נאנציעלע
 דאריכער און באלענאטים. די און

 קײן אױםגעהוינען גיט רעגירונג אונזער
 זײ װײל םײגערס, רי העלםען צו ד&גט
 און םײגערס, װי טעחר ניט םארט זײגען

 גרויסעד אז» אין רא זײנען ארבײטער
 טאכען גיט װיל איינער אויב ראס צאהל,

 צװײטער, א פאראן איז *דזשאב״, דעם
 נאטירליך, טאן. יא עס װעט װעלכער

 באװאוסטזיניג זײנען ארבייטער די װאו
 בא־ דעם זײ עגטפערען ארגאניזירט, און

 אר־ אין זיך נויטיג איך ״אםת, : לעבאס
 װיל מאן אגדער דער אויב *ובער נייט,

 צוםיל איך בין ד»ן ארבײט, די ט^ן ניט
 איך און גארגישט ט#ן םיט באשעםטיגט

׳.,דזשאב אײער פאר ניט צײט קײן האנ
 ארבײטער־ ארגאניזירטע די ניט װען
 רער אין םרײגד אונזערע װאלטען שאפט,
 אין איץ פאריארען אינדוסטריע םײנינג

 צױ געםוזט װאלטען זײ .1925 אויגוסט,
 געװיגעג־ ניט ארבײט, דער צו ריקגעהן

 װי׳־ען םיר װעינכע מאשיגערי די דיג
 זיכע־ װעלען םיר װעלכע און האבען,
 װײל צוקוגפט נאהעגטער דער אין האבען

 געלערעגט. םיל אוגז האס סטרײק דער
 ניט רעװארען, באזיגט ניט זײנען םיר

 האט סטרײק דער געײארען. דערשראקען
v? םיר װאו באװיזען, אונז :i\ פאר״ 

 כדי ארגאניזאציע, אונזער .שטארקערען
 קאטף ערםאמרײכען מעהר א אנםיהרעז

םאל״ צװײטעז דעם
 םעכטינע אונזער האט םאל דעם און

 םעכטיג, זאג איך װען און — רענירוגג
 איך אז םארשטעהן, זאלט איהר איך װיל
 װעגען ניט און צאהל, װעגען בלויז רעד

 זיך — םארשטאגד און אינטעלינענץ
 דער אין פאראינטערעסירען געסוזט אויך

 גע־ באשטיםט תיבזי א^ז עס און םראגע
קאםיסיע. רענירוננס א װארען
 דער צו נעקומען םיר זײנען דאז און

 װעײ װעגעז פאסידונג, גרויסער לעצט;|ר
 א געגעבען אײך האם היקס םרײנד כער

גע־ זיך װאלט איך בילד. גענויען גאנץ

ד
שותס״ און נױרער אוגזערע אז וואוגשען

 געקעגמ װאלטען אמעריקא, אין דא טעד
 ײרגזער סטרײק דעס םון צ״ט אין .עחן

 װאלט vh מאנדאן. הויפטשטארט ;דויסע
 האט איחר װאס שטארץ געפילט ד«ן זי־ך
 ס/ןכטע^ר דעד צו נעח^רען צו עחרע רי

ו ױגיאן טרײד ארנאדדרטער ג ג ^ װ א כ
 קאד קיין תװען ניט איז קאסןי דער

 האט רעדרוגג די אישו. סטיטוציאנעלע
 קאגסטיטױ א פאר םאצען געװאלט עס

 אוגז אױף האט זי וױיל אישו, ציאגעלע
 dv סאלדאטען. איהרע אנשיקען ;עװאיט

 םעכטי• רוחיגער, שטייער, א געװען איז
 םון וױדערשטאגד םיפפאטישער און גער
 לײדעגד/[ זייערע לטובת ארנײטער די

 באנוצט ניט ױך האבען סיר נרידעד.
 גע״ ניט האנען מיר געװער, קײן מיט

 מאן יעדער נאר שטיעער, קײן ץארםען
 געשטאנען איז עגגלאנר אין םרױ און

 :געזאגט האט און העגט פארלײגטע מיט
 ומד מיר > טאן איצט איהר קע:ט ״װאס

ל/ שטעהן לען שטי
 זעהן געקעכט ;אר װאיט איהר װען
 באסעס, אחן באנען, אחן יאגראן, אונזער

 איחד װאלט טעלסילעבס, און קארס אהן
 וואס װעגעז דעם, אין איבערצײגט געװען
 — געצװײפעלט םריהער האבען פילע

ױ ארגאניזירסער דער םון מאכט די  א
 ריכטיג װערט דאס װען בײטערשאםט
!אגגעװענדעט

 אונזעד געװאונען מיר האכען ענדע אם
 טיר ערקלערט. אײך האט היקס װי זיג,

 צו פראגען אײגיגע נאטירליך, האבען,
 עם ;ופא. כאװעגוגנ אוגזער אין שטעלען

 גיט אויך און װאונש, אוגזער ;יט איז
 אלע אײך איבערגענען צו פליכט אוגזער

דעטארען.
 באפרײען ניט אויך זיך װילען םיר

 דך װעלען םיר װעלכע פראגען אלע פרן
 םארענכד און שטעלען דארפען זעלבסס
 א*ז האםןזי דער װען איצט, אבער פערען,

 אונ־ אז זאגען אײך מיר װילען פאריבער,
 דעם אין אפילו ׳;רויס איז עדפאלג זעך

 כאטש זין מאטעריעלען אדן עקאנאםישען
 דעם צוליב קעגטיג ניט איצט איז עס

 ארױס״ גרויסען ערשטען דעם פון טוםעל
 שטארס גיט זיך װארפט עס און ׳טריט

 געהאט אבעד האבען מיר אויגען. די אין
 אוגז האבען װעיכע געװינסען, אזעיכע

מאכט. און כח אונזער אין איבעדצײגט
 םיליאן 3 םון סוטע די אז גלױב, איך

 האט היקס םרײגד אונזער װעלכע ׳םונט
 זיד באציהט אויסגאנע, איס אגגענעבען

 חאבען םיר װאס סוסע דעד אויף בלויז
 עסס• און בעגעםיטס םאר אויסגעגעבען

 גלויב, איך סטרײק. יענעם אין פענםעס
 אױםנאבעז אונזערע םון סוטע די אז

 אדום ה. ד• םונם, מיליאן 5 באטרעפט
 אםעריקאנעד אין דאיאר םיליאן 20

 אבער סוטע, ריזיגע א איז דאס געיט.
 האבען םיר װײל געװען, װעדט איז עס

 דער דאס םעגשען, אוגזערע איבערצײגט
 האפיטאליס־ דעד געגען װאפען בעסטער

 גיט רעװאלוציע, ניט איז מאכס טישער
 זיך באנוצען ניט בלוט, פון םארגיסוגג די

 שטעהן צו נאר גאזען, םאר׳סמ׳סע םיט
 דער איז דאס הענט. םארלײנטע מיט

!מיטעל בעפטער
 ערשטער, אוגזער !ברידער אלזא,

 גע־ זיך האט סטרײק גענעדאל ;רויסער
 ערק־ שךץ אײך האב איך װי ענדיגט.

 גע־ סטרײק דעם פון מיר האבען יערט,
 אנטשלאסעגהײט• און לראפט װאונען

 זעהט ער װי גדעסער פיל איז זיג דער
 םארזיכערעז, אײך װיל איך און אויס,

 פארשפרײט זײנען װעלכע מעשות, די אז
 אם זײגען װעלט, דעד איבער ;עװארען

י אפת. ניט פעהרסטענטײלס
 דע״ אין בין איך זינס בײשפיל, צום
 מאל אײניגע שוין מיר מען האט טראיט,

 םאלט, א ניט איז עס אויב ;עפרעגט,
 אוג• האבען ארבײטער בא;ע; די דאס

 סעטלמענט. שענדליכעז א טערגעשריבען
אםת־ ניט אוםן בשום איז דאס

 גע״ געסעטעלט איז סטרײק רער װען
 יױ אלע וױ גוט אזוי םיר, האבען װארען,
 זיף ארבײטער אונזערע געהײסען ניאנס,

 זײנען זײ און ארבײט, דער צו אומהעדעז
 אויםגע״ זײי םאר איז דאן און :עכאנגען.
 אונטערשריײ װעגעץ םרא:ע די שװאומען

 דאס ערהלערענרינ, דאקומענט, א כען
 הא־ זײ װאס טאן ניט מעהר װעלען זײ

 נאםיר־ זײ האבען םיר געטא;. איצט בעז
 יעדער און צורמן, אחנטעתערוםען ליך
 ארונ־ איז און אפגערופען, זיך האט מאז

 ביז טעג, צולײ נאך פאר טעדגעגאננען
 נע־ םארשװאונדען איז דאקוטענט דער

 צױ פרובירט זײ האבען דאן ארן װארען
 ײאד דער פאר געלט אונזער רײןהאלטעז

 בא־ געזעצליך דערצו זײנען זײ אוץ —
 מיליאן א ארום םון סופע א — רעבטיגט

 אבער דאלאר, טויזענט הונדערט 300
 דאס װילען םיר אז עדסלערט, האבען םיר

)11 זײמ *ויןו (מזלוס

ש_פון אין חלוםוה שע!ז׳
קאלושינער. ל. י. פון

אײנםאל ניט
 פאבריק אין רוישען פון פארטוינם זיצענדיג

חלוםות, פון שעה׳ען אין
 םיר בײ אסאל םיט װערען —

אויגען, םײנע װייט־גרײכענדיגער
 געדאנקען־לויןז םײן בליצענדיגער און

ערד. דער אויף װינקלען אלע איבער
 שעה, יענער אין און

:םרײד פון קװאל דער איך װער
לעבען. אײנזאם םײן אין לײכט־טוערם דער —

הארץ, טײן און
אדלער. אן —

 אױגען־פרײד םיט זיך איך טראג
 װײט, העלען פון ברעג צום
 היםעל אין גאלד פליגלען םיט אויןש געזזט זון די װאו

םיר, איכער
נשםה. מײן טובל׳ט און
אײנטאל, ניט

פאבריק, אין רוישען םון פארטויבט זיצענדיג
;חלוםות שעה׳ען'פון אין

 זון, און נאלד םון טויערען די בײ איך האב ,
טעג, םײנע

צער, און זארג םון
 יום־טובי. םיט באלעבם .

פאבריק. אץ אױפגעװאכטקײט םים באלעבט
 חלוםות, אויםגע׳חלום׳טע םיינע און

 בליץ פלאםען טיט דעריעז איך ה«ב
 זון, און גאלד םון םויערען די בײ

העלער, זיך צעליכטינען
װעלט. װײטער דער אין

 טױזענטער די םיז סוראזש און םוט דעם ארויס
 1910 זינט האבעז וועלכע הלאוסםאכער.

 ארנא־ זייער נעאכטעט און נעשםיצם םאצ אא«
 סענר צו אויםנעאערענם ויך חאבען און ניזאציע,

 די יוניאן. זײער סון אינםערעםעז די םאר םעז
 נעװים זיי וועאעז זייערע ןרפאחרוננען לעצטע
•אליםישע *זױשעז אונטערשיידען צו וױ לערנען

 צו אזוי װי און אישום, אינדוםטריעלע איז
 אינ־ אן םון םעהינקייםען די אכמעז און שעצען

 םיח־ עהרליכער און ערםאלנרײכער טעלינענטער,
רערשאםם׳.

o אט i r וואם םראנע דער אױוי ענטםער אן נאר איז 
 עדיםאריעל, דעם איבער אוועסנעשםעלם האבען םיר

ן סםרײק קלאוסםאכער דעם נעפיחרט האם זוער נעםליך,

 דעם אויף זיך פארעיעז עם אויב הוים נאויבען טיר
 קלאוקמאכער, י די קאםענטארען. װעאכע אירנענד

 ״נױ רער םיז ענטפער דעם אט אעזען וועלען װאם
 צוױשען זוכען דארפעז נים אייר װעל«ו רעפאבליה״,

 שאאר, אינטעלינענט, ענםפער, אן א׳ז עם שורות. די
 סלאוק• די אז װערם, זיכער איז עם און דייטליך, אוז

זינען. אין ארײננעמען עם זיך זאלען מאכערי
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 פאדבחד צו געױ^ס ל״כט פען װ*לט

מ די נען  דט ז״נען װציכע נינעו, •
ערנסט גיט און ודסעדפפפטיץ•

jugj כ^ראייססען אונצעהלמע די 
 rgt טען געװעז, צופרידען אױך װ*לט*ן

 *יבעיי אױט*־ד*-פע גרױסען ט סטכען
 און »»?ודסישע8 און וווגטפרפיישע די

 זיך וױדען װעגיג ניט כיכער. ל״כטזידגע
 װאס יײט, ניט׳חרוגע און קמגע געפיגען
 פארגרענען געיזייסען גיטט״טזױ װ*ילטעז

 נוצעז קײן נרענגען די וױיי ניכער, די
איט. »ן ביױז םארנעמדען און ניט

א;נ ניט ג*ר דאך איך ה#נ  נעדעזען י
 •ראפעסאר א עמעץ וױ צײטונגען, די אין

 ביויד װענען ימקציע א געהאיטעז וז*ט
 האט עי און ניבייאטעקען, און... עולם״ס

 וױ פונקט אז פײינונג, וײז *רױסגעזאגט
 כיא־ די האט כמנשמן געשטאדבענע טאר

מע  טרעםאטארױמס געשיפעז װעיט חג
 אוץ פארברענען געדארפט םען חאס אזױ

ביכער. געשטארבענע
אזט עס  א ג?. ניט אבער זיך י
 צופע־ קײז ניט שריםטשטעלער, אמת׳ע

 די־ סארברעגעז צו ראטען זאלען ייגע,
כיכער. שעדליכע
 ישריפטיצטעלעך אז ט?ע« װײסען סיר

 אײגענע, צו (דט כיכער צו זיך כאציהען
 איע װי ^םרענגער םי< פרעמדע) צו גאד

 מארף קריטײןירעז ױ' ילעזער: אנדמרמ
 װאס װערק, יענעע די אפילו ביטעד און

זײ. סאמעטערט עולם גדױסעד דער
 באציהוגגען די איז םאראז איז דאך

 עפעס נוך א צו טײפסמסמלשר א םון
 םארמאגט יועזער אנדעד פײן װאס אזוינס,

 גרויסער *y* איז וועניגסטענס, ׳גיט עס
Dip.

 ביר דאס איז שריםטשטעלער דעם בײ
ס א ע ג י ו ע כ ע . ל ן ע ז ע ו  ער ו

 אונ־ א וױ ניט פײנט און <ליכ עס האט
 מיט םמנשען 8 וױ נ*ר זאך, כעזעעיטע

נשסח. »
 זועט לייכט ניט אז זיך, פאחשטעהט

 טויט־ צו פאראורטײיעז שריםטשטעלער א
 לעבעדינעס א פארבהןגעז דורך שםראזי
 געפינען עס זא̂י ער אםי^ו וועז רועזעה

מוילדינ״♦
 די זיך איהר דערמאהנמ וױילענדיג ניט

 אנדערסאן פון מעשה׳לע וואונדערבארע
 גע־ האט װאס ׳גלח םרוסעז יענעם ררעגען

 םילאם־ א קילויסטער אין זונטאג האילטען
 װעל־ רשעים, די איבער דרשח םײןנרדיגע

,אין כראטען און כרענעז זיך װעילען מנ

און r\vnw !ײעיע פאר דחגום
נע  #חילום אין גמזעהן ער האם גאכט ̂י

 אױס- oiTH חײסט הימעי טין דלאך א וױ
tm יעדגע די שטאדט אין געפינען n, 

 mv{ און גענרצנט אײביג םארדינען װאס
 און זוכט דח דער װצרען... צו נחןוטען

 געפינען דט קאן און נאנט גאגצע » זוכט
pp וױייל ׳אזע?כען רשע אײנציגען אײז 
 gn- געגוסען גרוגד אין אז ׳דערםיחיט ער

זכות... חיבשמן * רשעים גרעסערע די כען
 ״שעד״ באגריןי דער איז איבמריגענס,

 אוגבע• זעהר און זעהר ניכער״ ייכע
 ״שעד״ םאר רעכענט אײנער װאס שטיטט.

ך״ ױ״. צוױיטען דעם בײ איז יי ״נוצי
 פעמיײכען כיען קאן וױיט, איהר אז

 אז ׳ניט װײסט װער פײער. כדט בוך א
 װצינע זאכעז, די פון אײנע איז פײער

 גוצען גרעסטע די סענשהײט דער :רענגען
 אפ הענגט עה אונגריקען. עיגפטע די און

 דאס האנד אין הארם עס װער דעיפון,
שײעי־.

 טיט פער״טטאנד, טיט טעניעען א פאר
 ״עכי, גיײכען א טיט געפיהרען, ;עזונדע

 אין װעט ער שעדייך. ניט בוך קײן איז
 נעפיגען װערק ייטערארישער יעדער

 ״טטעהט װי דך. פאר נוצייכעס ־גטװאס
 קיו;עד א ״געװען V תי*טוד אין רארטען

 מיל־ א גזוםונען ער האט :דאיר רבי ;:א
 אוים־ ער האט אינװעניגסטע דאס ;רױם,

 אװעק־ עי האט שאיעכץ דאס און :עגעסען
:עװארפען..."

 ה. (ד. פרוכט פיל דא זײנען עס ׳אטת
 דארםט איהר װאס ׳װערק) יטערארישע‘

 ביז עאיעכץ, שיעור א אהן ^פװארםעז
 א אבער קערענדי, א צר דערגרײכט *יהר

 אין םאראז, אוטעטום איז ;ערעגדעיל
ױנט ױיטענװײז  אײן דעם צוליב פיה די י
•ערענדעיל.

 א םיט םענשען דעם םאד איהר, זעהט
 צוקאליעטשע* א מיט שבל, :*רהריפטען

געפיהיען, צושרויפטע כױט נשםח, טער

fyp « ,נ»רט נוך oysfyta ס  וױרהט װן
 נוך אין uyn ער ׳סעדליף. |yiyn ט-ןי,

ײ uyn oyn *זױ;ס, געפיגען « ט ט »ו • 
w ןײן קען n pרגרעסערען8 און ׳טכר ן* 

.m «״ן »ין טו«ן? דעם
ף איז nyi אין  ניר ד«ס ;יט דן

iv ס»ר טוידיג, w m  tm ז י ר י  די
ע יעדע ׳עעמיף  פ«ר װי טזוי ז«ך, נ״סטינ

מ«נעז שעיד^יכ«;¥ם t מיט tyirjya ן
nyr tm׳?i טדטודפ«ר*ויך יעחנ yiJiryi

r״«■t
רי  רעד «ןר או׳ר m זיר, רױוט#8»

ט ׳עען ע כי רטי טי ד » נדט געפיײיזנז, נ  ג׳
 1« וױנטיג זעחד »יז פער׳פטטנד זוכדען
ס־ »וס נוך, » דעזעז «ו וױ װיסען,  טחי

 װ*ס בעסט^ ד<וס איהס סון *ובעקומן
פ^רמוגט. ער

 טעםע בעזונדעי y א־ז דאס אבער
ז־ך. םאו

 די אננעו־יה־ט נרויז איך הא: רא
 ווערמ כיכער, ׳פעדייכע וועגען םיאגע
צ־י־ פאריצ־דענע »>ן דיסלוטירט װערט

טוננען.
עי  װאס נעקאנטעל, נוטעד־ א טיינ

 אדאר נױר האט ניכעי, פון פיי גיט האלט
: נע׳אנט
ט —  נ־נער ז״נען ד״ניננ, מײן מי

 ד א v א «יז עס נא- ,ר י < ד ע v :יט
 צי אויף סארביע::ט מען װאס צײם, רי

זײ■ יעזעז
 ם׳י זעלל פון כ״״מ;; די איז דאס

a י ט ק א ר r דענתען װאס טענ״ען, ע 
 ״נוצייכע״ אױף צייט ז״ער פאלטאן צו

זאנען.
 א״• װענען לעדענד׳נ ניט עוין אנער

 ניט פערבראכט װערט צייט די װאו ראוע,
 פארכרענ־ מעגשען װאו עהאנאמי׳פ, זעהר

 פוסטע אין לעדינ־נעהן, אין עטונדען נעז
 נאר שייילערײעז, אלערליי אין דעבאטען,

 כע־ א־ז וואס אפעריקא, אייער *י) »סי<ו
ט :ווזרטע< איהר םיט ריהמט איז ״צ״

 קוםען, ד<זר טוז ׳םײדען דאם אויב א,ץ
 זײן. נאבעל װירדיג, דאם זאל
 פאר׳טטוטען נים זאל אבשידם־װארט דײן
!פיץ אץ ניט און םר;יר, א א*ן

 גיב םיר קױט לעצטען דעם
 באפרייט װמם פרײד םים נאר

 רוח. איהר ברענגש און זעל די
 טריב, װערן דיר הארץ דיין װעם און
 װײס, פון מיר דערטאנען װעםט און
 דאן איך װעל בלאגדזשען אײנזאם אה,

 אם«ל, פון װעגען די אױן)
 םיד, בענקען האפען, פון ביז

ליד. לעצטע טײן װעמ שטארבען
'4

נ י נט טערצ זע י ו ט
(פעליעםאן)

װהילער ?. םוז

טעארימ: אזא אויפשטעאען קאן םען
 &V* האבעז ליב ז̂א מעגש א אז ״*

 נעמען זאא םענש א אז נאםיר^יך. וויו
 גע<ט, פארגעסען נע^ט, צונעכמן גע^ם,

 גאך איז געלט, אװעקנעבעז אפימ און
 5זאי מענש א אז אבער נאםיר^יך. »ויך
 דאס ~ געלט ?ײן נעםען וועלען גים
 שוין איז דאס אוםנאטיר^יה שױן איז

סענסאצי^ א נײעס, א
 אזוי געװארעז וועלם די איז דעריבער
 אז דערחערם, האט זי וחןן איבערדאשם

 מריםםשטזד עננאישער באדיהםםער רער
 נעהםען גיט װיל שאו, גערנארד

 נא־ דעם פון דאלאר םויזענמ םע־־ציג די
 הײנ־ געקראגעז האט ער וואס בעא־פרײ׳ז

 סצײניג״ א ליםעראםור. פאר יאחר סינס
 נעהמען נימ װיצ םענש א עפעם, תײם
דאלאר! םויזעגם םזנרציג מיין

 בערנארד װאס וחנר^ אײן, קײן
מן, חאט שאו רי מ  נעמאכט ניט האט ג
 םער־ די וױ וועלס דער אויו• רושם אזא
נ  ניט װיל ער װאס דאצאר ©וחענם ד

 קבצנים רעם וועגען רײדען עס געםען.
m\ תן עס מן ױי ת  גבייײ̂נ דעם ו

 דער אז אודאי, זיך םראנםעז אמנים
 די :בסל אבר *ױן איז עואפ רגמו

 דאך קר וואלם ד^אאר םויזעגט אאחױנ
ג צוױאען צוםײלען גאאאנט י צ ר ע ם

 דארף װאס מענשען א צו זײ ניט און ער
ניט. זיי װייצ און ניט זײ

 אז נעװיס זיך טראנסען ננידים
 גרויסער א איז יטאו צי װאס־װאס,

 ביזנעס״ שלעכטער א ניט, צי שרײבער
ד גוטער א װײל זיכער. ער איז סאן  בי

 — װערטעיל דעם פון האלט נעסמאן
 דו צי נעט. דערװײל — ׳תקח ילעולם

 שפע־ שוין װעסטו גיט, צי #עס דארםם
 םויזענט םערצינ אויסגעפינען. טער

געלט. סך א איז דאלאר כשר׳ע
 םיט באריהפט איז שאו בערנארד

 סאטירע, זײן םיט פאראדאקסען, זײנע
 אוכר םרײ, געװעז איז אלץ דאם אבער
 נעקאסם. ניט נעלט קײן האט עס זיסט,

 ער אז דערװאוסט זיך האט ער װען
 ליטערא־ פאר נאבעל־פרײז דעם קריגט

 דערםאר איז עס אז נעזאגט ער האט טור
 ניט נאר יאהר נאנץ א האט *ר װאס

 אמענומען דאם סען האט •געשריבען.
 םון װיץ א מאכען אבער װיץ. א םאר

 עיעס שויז איז דאלאר טויזענט פערציג
װיצי^ גיט גאר

 האט עננצאנד םון ײדי5 געװיםע א
 א צו שאו׳ן אײנמלאחנן אייגםאל

 ער אז געענטםעת^ שאו האט דינער.
 בהםור^ םױטע עסעז הומען נים וױל

 וועגעטא- א איז באװאוסם, װי ימאו,
 וײנען דאצאר םויזענם םערציג ריאגער.

• בהטו^ טויםע ניט אבער דאד
אז (וירוץ, א אנגמגעבעז האט שאו

 נעםען צו אײגרײדען ניט זיך קאן ער
 געװען װאלט עס װי ױנקט געלט, דאס

 א װען אז װעלט, דער בײ םנהג א
 זיך ער זעצט געלם נעמען דאו־ף סעגיט

 זיך מיט אײנ׳םענה׳ן 'אװעק פריהער
 נעמען, געלט דאס זאל ער צי אליין

 אז אלײן, זיך איבערצײגם ער אויב און
 נעמט נעמעז, ניט געלט דאס דארו* ער
ניט. דאס ער

 האט שאו אז םײגען, דאך מען קאן
 אין געבאדען זיך לעבען גאנץ זײן

 פשוט ׳צויז איהם איז עס אז אזױ נעלט,
 מען װײסט דערויןי? קותען צו נםאס

 ניט נאר נאך איז עס אז אבער דאך
 מודה זיך האט שאו װעז יצאנג, זעהר

ארימאן. נרויסער א איז ער אז נעװען
 עי איז איצט אז זייז, טאתמ ס$ו\ עס

 שוין האם ער אז אריםאן, p'p נימ שוין
 אפגעשפארט נאך אח פרנסה שעהנע א
 מען דארף חןריבער נו, דאלאר, פאר א

 טוי־ םערציג םון סוםע א צוריתװײזען
דאלאר? זענט

אנ־ אן וועט יאד.ר א איבער אז און
 נאבעל״ דעם געװיגען שרײבער דער

 שרײבער אזא זײ װעם עס איז ירײז
 עטליכע די איז נמבאך זיך גױטעם װאם

 װאם םיט דאלאר, טויזענט צעהנדליג
 נעמען דעמאלט ער וועט האױו א םאר
 םאר־א-יאהרען אז װיםענוײג געלט, דאס
 גע״ גיט געלם דאס שאו בערנארד האט

 איהם זיר וועט עס נעסען? װאלמ
 אױוי תוקט יעדערער אז אויסוױמעז,

ער זעחסם, זיך: מראכם און איהם
געטםען^ םאקע האט ער טאהע; נעסם

 וואלס די חנדט ^נער דערוױיל
 חאנדלומ, אוםגאטירציכאר ש^ו׳׳ם וחגגען

 חאט יואס צוליב טרעפעז װיל טעז און
חוטד א׳יחם 5וד כתן געצואן. ךאס צר

Taio ״עסכער, נא ס^פהןד טאג, “פ

i?yi״ nyn שאר־ צייט די אפט נאנץ 
wyijyia װעהכא זאנען, אוצינע יאױןי 

o n  |yuna חר רענשצן  װי שאדען, מ
ו רyד ן ש ס נ י ן ד ן נוך. א

 ענטפערען רארפען װאיט איו װען
 פלאנצױזי׳אען פון vtvpst יצנער «*וי«י

:געזאגט איך װאיט ז׳אורנסל,
 ג״סט־ג־נעזונטען גוסען, • פסר —
 ;נוך ש«ד?יר סײן דטא גאו איו יוױוןר,

 t מיט ?עזער, שרענטען דעס פאר און
 ני־ ארע זיינען ,p*orw פזידארנע;¥ם

m .ױ ײ שע

 שא^־טשזר־ ®דן רעזאלוןױע
לײט.

v o, כרײ״ פון טשערלײטע שאפ די
 טשערמאן שאפ א בײ חאבען יהא< עגט

 געװארען אפגעהאיטען איז װאס סיטיגג
 ,1926 טען,17 דעם נאװעסבער םיטװאך,

 באדאנקען צו רעזאלוציע א אנגעגומען
 1*\ םרידמאן בר. טשערסאן, האר דעם
ojn ,אויך װי בראדסק/ כר. סעסרעטער 

 טעטיגע די פאר לאםיטע, האר גאנצע די
 או;ז פאר געטאן האבען זײ װאס ארבײט

 װאס צײט ;,גאנצ די פאר שטרײקער,
סטרײה. אין געשטאנען זײנען טיר

 צוריקנ^הענדיג זיך, םאדפייכטען מיר
 צוזאסעגשליסען עגגער שעפער, די אין

 ,cm דודכםיהרען און רייהען אוגזערע
 איגזערע טיט צוזאמען האבען מיר װאס

 סצ־װא־ דעם אין אזיסגעקעמפט פיהרער
 מיט־ברידער, אוגזערע פון קאמף כעדיגען
 דעם אין פארכייבען :אך זײגען װעיכע

סוף. זיגרײכען א ביז סטרײק,
לי־ ה. קאספער, ס. קירשעגבױם, פ•

א. גאלדבעדג, א. בדוידי, ח. ׳בער
ברייען. אב. ׳קאץ י. ׳קאהן

רעזאלוציע. שאפ א
 און גאלדבערג פון אדבײטער די מיר,
 פאר־ ׳סט. טע37 װעסט 252 םרױגדם,
 אין שאפ־םיטיג: לעצטע; בײם זאמעלט

ד א אן נעםען לײסעאום, מאגהעטעז  ה
 האל־ דעם פאר אגערשעגוגג םון זאלוציע

 דעם םאד אוין װי קופער, כר. טשערםאז,
 אויך װי װינדמאן, נר. סעקרעטעו/ האל
 פאר האל, םון סטעף גאנצען דעם פאר

 ארבײט איבערגעבענער און גוטער זײער
 קיאוקמאכעד פון צײט גאנצע די פאר

סטרײק.
 ־ע־ דיזע דרותען צו באשליסען מיר
 פרע־ ארבײטעד גאנצער דער אין זאלוציע

סע.
םשעימאן, קאדטין,

 ראקאפסקי, ראזען, קויםםאן,
טארגאװסקי.

 שאפ־ דעם פרעזענטירען
טשערטאן.

 פיטקאװ׳ם פון ארבײטער די מיר,
 פיטי;נ, שאפ א בײ פארזאטעלט שאפ,

 פרע־ צו באשקאסען אײנשטיטיג האבעז
 בר. טשערםאן, שאפ אונזעד זענטירען

 פרעזענט, װערטפולען א סיט האםעראס,
 זײן פאר טשײן, און װאטש גאלדערנע א

 ארבײט איבערגעבענע און אונערםידליכע
 םאר׳ן און שאפ פון ארבײטער די פאר

 האפען, מיד ױניאן. דער םון װאהלזײן
 אנהאלטען אויך ארבײט די װעט ער אז

צומונפט. דער אין
בײגעל. אברהם שאפירא, םשה

 האט זיך אדװערטײזעז צוליב אז זײן,
 געםען. געװאלס ניט געלט דאס ער

 אין גענויטיגט זיך װאלט שאו װי פונקט
 אויך דריננמ מען זיך. אדװערטײזען

 אײנגעבוײ אן איהם ביי איהם עס אז
 זאנען, צו אדער טאז, צו חוש רענער
געםען אלע :םארקערט פונקם זאכען

 ניט ער װעט נאבעל־פרײז, דעם יא
נעמען.
 ערקלערונגען די מיט אבער מען איז

 זאכען טאן צו גוט איז עס צוםרידען. ניט
 ניט, געלט קײן קאסט עס װעז קאפויר

 םערציג קײז נעמען װעלען ניט אבער
 די דא שטעקט װאו ד$לאר, טויזענט

? חכםה
 װעלט די לאנג װי װײסט װער

 די װעגעז גע׳פלפול׳ט געװען זיך װאלט
 זאל שאו ײעז דאלאר, טויזענט פערציג

 איבער׳ן דערלאגגעז געווען ניט איהר
:װיץ נײעם א מיט קאפ

 טוױקעגהעם. שטעדטעל דעם אין
 קאםיטע עדױקײשאן די האט ענגלאנד,
 ד וואס דערפאר לעהרעריז א ענטזאגט

 וױ לעהרערמם, קינר. א נעבוירזנן חאם
 קינ• קײז האבען גיט טארען באװאוסם,

 צוױי אםילו האם לעהחגרין די דער.
 און סײענס אװ בעטשלזאר דיאלאםאס,

 מיק אבער פיל^זאםיע, אװ דא<טאר
האכעז. צו אדלױבט ניט איהר איז קינד

 דער־ ױך האט שאו בערנארד װען *
 געזאנט, ער האט דעם, װעגען װאוסט

 זא• םרויקענהאם ®יז ודינוואוינער די אז
 און חאםיטע עדױקיישאן דער גאםעז לען

 און *ריין, ־טײד איז ארײנװארםעז זי
 לזד א אז נעזע^ א אגגענמנן נ^כדעם

 שטע־ קײן מריגען twgp נים זאל רערין
ע ז ל ע ד ײ ם ױ ס א ® ח גי א ן כ ײ ♦ א ד נ  קי

בעםער. נאך איז פעהר אויב

ט י י ק ג י ט כ ע ר ע ?ג ר, סער26 פרייםאג, ע מנ ע װ א 1926 נ

ערשטען םון זכרונות — דאקוםענט. איינטערעסאנטער חיםטארמז־ער, א
אינטערנאציאנאאל. ערשטען פון קאנגרעס

בריגעל. לודװיג פון
םזונג״) ״ארבײטער װיגער ךײמאע דז (פון *וי

 קאנגרעס עםענטליכער ערשטער דער
 ארבײטער ״אינטערגאציאנאלער דער םון

 צוזאמענגעקומען זיר איז אסאציאציע״
 איהר נאך ארום יאהר צװײ אין ערשט

 צום ארבײט צוגרײטונג די גרינדונג.
 עפעס, געקלעפט ניט זיך האט ?אנגרעס

 שװעריגקײ־ םיל אויױ אנגעטראפען האט
 לאנגזאם. זעהר געגאנגען איז און — םען

 גע־ אניסעל אויך זיך האם אלײן פארקס
 עפענטלי־ ערשטער דער אט פאר שראקען

 צװײ די םאר ׳אםת צוזאמענקונםט. כער
 סען אינ׳ם געשעהען םיעל זעהר איז יאחר

 גע־ האם װאס לאנד^ז, אין האל מארטין
 מונטערקײט, און מוט צוגעבעז קא:ט
 געװען אויטזיכטען די זיעען דאך אבער

 ב?ריז נלענצענדיגע. קײן ניט װײט נאך
 געװעיק־ די זײנען ענגלאנד אײן אין

 פול־ א שוין געװען דעטאלט שאפטעז
 אלע אין ארגאניזאציע; נארטאיע קאב

 טעהר נים געװען זײגעז לענדער אנדערע
 צװישען התחלות װי'ארנאניזאציאנעלע

ארבײטערשאפט. דער
 םראלעטאריאט פראנצויזישער דער

 זיך צו געקומען נעהאט ניט :אך איז
 פארי־ די םון שחיטה גרויסער דער נאך
 םיה־ זײנע און .1848 פון ױני־טעג זער
 האלז אריבערן געשטעהט נאך האבען רער
 אז אזוי, בלאנקיזם, און פרודאניזם אין
 באגײסטע־ איבערינער אהן האבען זײ

 ^לאנ־ די םון פלענער די געשטיצט רונג
 פראלעטאריאט דײטשער דער דאנער׳/

 עלע־ געװיסע פארמאנט אפילו שוין האט
 איז ער אבער ארגאניזאציע, םון מענטען

 מארק־ פון געװען װײט זעהר אויך נאך
 שוין האבען דערצו נײגונגען הגם סיזם,

 זיײ נײסטער םירענלינע די נעסעלט; ניט
 לאסא״ די און שוױיצער געװעז דארט נען

 איז לעגדער אנדערע אין אח ליאנער.
 עלעמענטען פראלעטארישע ארגאניזירטע

 װיכטיגססער דער וױיניג. גאר נעװען
 א גענף נאר געװען איז זאמעל״פונהט

 םון ארבײט אוםערמידליכעי דער דאנק
 סמש האט װעלכער בעקער, םיליפ יאהאן

 און אויסגעזוכם ערד דער אונסער םון
 םאר׳ןי באטאליאגען ארבײטער װערבירט

אינטערנאציאנאל.
 םיהרער די האבען טאקע דעריבער און

 כל קודם און אינטערנאציאנאל, םונ׳ם
 ערשטער דער אז באשלאסעז, םארקס,

 אין פארקומען זאל קאגגרעס עםענטליכער
 דער אז ןערעכענט, האט פען גענף.

 זומער אין נאך םארקוםען זאל קאננרעס
 יאהר דעם פון פריהליגג אין אבער ,1866

 ערשטע די געװיזען שוין זיך האבען
 ורײ־ צװישען קריגס־שטימונג םון סמנים

 געהאלטען ס׳האט עסטרײך; און סען
 צװישען אפרעכענרנג בלוטיגער דער ערב

 האבסבורגער. די און האהענצאלער׳ן די
 א געהאט האט קעניגגראץ בײ שלאכט די

 פון גורל םאר׳ן באדײטונג רעצידירנדיגע
 אויך גופא דערםיט און מלוכות, בײדע די

 או־- קומענדיגער רער םון גורל פאר׳ן
 פען לענדער. די אין באװעגונג בײטער

 אויח קאנגרעס דעם אפלײנען געםוזט האט
 ביז אז אױסרעכעגונג, רער אין הערבסט,

 זײן שוין לאנע פאליטישע די װעט דאן
 ענגלעס און מארקס און אויפגעקלערט.

 איצט אז אײנגעזעהען, ערשטע די האבען
 אינ־ םאר׳ז סיטואציע נײע א זיך שאפט

ט׳ן צוזאמעז אז — טערנאציאגאל,  ענג־ מי
 דײטשער דער אויך איצט װעט לישען

 םיהרענדיגע א שפילען פראלעטאריאט
 צו־ די און אינטערנאציאנאל. איז ראל

 קײן האבעז זײ אז ;עוױזען, האט קונפט
 האבען זײ נאכמעהר, ;געהאט ניט טעות
 די דאמאלט שױן םאראױסגעזעהן אםילו

 נאפאלעאן צװישען מלחםה קומענדינע
 ביםמאר־ דעם צװישען און דריטען דעם

סעניג... האהענצאלערען קישען
 האט עסטרײך םון ארבײטערשאםט די

 אנ״ קנאפען א גאר גענומען לכתחילה
 אינטערנא־ םונ׳ם גרינדונג דער אין םײל

 קעניגראץ בײ שלאכט דער נאר ;ציאגאל
 די האבען פאלגעז, פאליטישע איהרע מיט

 אדױס־ גענומען ארבײטער עסטרײכישע
 אוים־ און אינטערעס מעהר םך א ווױזען

 אינטערנאציאנאלען צום םערקזאםקײט
 סאנ־ ערשטען אוים׳ז אבער םאציאליזם.

ט גאך עםטרײך איז גענח אין גדעם  גע־ ני
 האבםבור• דער אין — םארטראטען װען

 ניט ערגיץ אין דאן נאך איז מלוכח גישער
 ארגאניזא־ םאציאליסמישע סײן געװען
 אנ- געצײלטע געװען זײנעז עס ציעס.

 םעהר. גים אבער סאציאליזם, םון חמננער
 םון טעג אמםאבמר די םון רעאקציע די

 גרינדליד אזוי ארבײט איחר האט 1848
 נאכ־ יאהר 20 נאנצע כםעט אז אפגעםאן,

 םריי• א געםיחלפםרן ניט מען חאט אנאנד
 נעוואלסינע די ערשם חײטבדבאוחונונג.

 אױט• װיחןר חאם קעגעראץ נײ ם«לוז
 איז דאן אױד אבער נעםינמנה די גאווקהט

בור־ אוז װײםער אוועס ניט באוחנגומ ויי

 עטליכע אין און — ליבעראליזם זשואזען
 ליבעראליזם דער טאחע איז ארום חדשים

 ביר־״ דער און מאכט. דער צו געקומען
 גרינד״ האט נוסקא, דר. גער־סיניסטער׳/

 עסטרײכישע די אז דערפאה געזארגט ליך
 אנ־ ניט חלי;ה זיך זאל ארבםײערשאםט

סם׳/ ״סאציאליסטישען םים׳ן שטעקען
 קאנגרעס עפענטליכער ערשטער דער

 זיך ה\בען עס װעלכען אױױ גענף, אין
 אריבער איז דעלעגאטעז, GO באטײליגם

 אז נעפונעז, האט מארקס שטיל. זעהר
 װי בעפער, סך א ״אויסגעפאלען איז ער

 ־8S די אויף נאר רערװארט״. האט מען
 : באקלאגט ביטער מארקס זיר האט ריזער

 פוסטע־ די מיט קאפ דעם פול האבען ״זײ
 גרויסע די םראזען״. פרודאנישע סטע

 קאנ־ דעם אט פון אויפטוען פאזיטיװע
 צו להיפך אגכ, האט, װאס — גרעס,

 געפונען גיט קאנגרעסען שפעטערדיגע די
 — פרעפע דער אין א:גלאפק שום קײן

 אר־ װעגען באשלוםען זײנע געװען זײנען
 גרינ־ װעגעז און שױדגעזעצגעכונג בײטער

 דער פאראײנען. פראפעפיאנעלע דען
 לאזונג, דעט ארויסגעזאגט האט קאנגרעס

 אױסקעמפעץ מוז ארבײטעריצאפט די אז
 ׳דעם ״דורך שוץ־געזעצען. ארלײטער

 דער־ זיך װעט ארבײטערשאפט די װאס
 זי באפעסטיגט געזעצען, אזעלכע שלאגען

 פארקעהיט, טאכט, הערשענדיגע די ניס
 װאס מאכם, רי זי פאדװאנדעלט דורכדעם

 אגגעװענדעט, איהר געגען איצס װערט
 װערקצײג׳/ אײגענעם אן איהרען אין

 האם פאראײנען פראפעסיאנעלע װעגען
 אר״ זײער אז באשלאסעז, קאגגרעס דער
 טאסע נאר דערלאזבאר, בלויז ניט איז בײט

נױטיג.
 דורכגעםירט זײנען באשלוסען בײדע
 גע־ נאר איז cv װאו אומעטום, געװארען

באװעגוננ. ארבײטער אן דאטאלט װען
 עםענטליכ־ די זיך האט נעזאגט, װי

 אינטערעסירט װײנינ זעהר נאך הייט
 און אומעטום — אינטערנאציאנאל מיט׳ז
 עסטרײכי־ די אבער עםטרײך. אין אויר

 טיט באצױנען ניט זיך האט פאליצײ שע
 אינטערנאציא־ צום ^רינגשעצונג״ אזא
 אינ־ דער נאר װי ׳מאג ערשטען פון נאל.

 געװארע?, געגרינדעט איז טערנאציאנאל
 װאך־אױג איהר אראפגעלאזט ניט זי האם

 גע־ השנחה זי האט ספעציעל איהם. םון
 װעל״ םיט סעקציע, גענםער דער אויף האט
 דערמאנטער רער אנגעםירט האט עס כער

בעקער. פיליפ יאהאן
 דער םיז ״םארטרויאוננס־מענער״ די

 באקומעז האבען פאליצײ עסםרײכישער
 אוים״ צושטעלען זאלעז ״זײ אגװײזוגג, אז

 דזאם װאס אלץ װעגעז באריכטען פירליכע
 אינטערנאציאנאלער דער צו שײכות א

 אפילו נענױ. אין אפאהיאציע ארבײטער
 1866 םון מלדומה־חדשים שװערע אין־די

 אפ־ ניט שפיאנאזש־ארבײט די זיך האט
 דאם יױ — טאג אײן קײז אויױ נעשטעלט
 װען ארנ געעפענסע איצט די באזױיזעץ

 װערט ס׳איז און עסטרייך. אכיאליגען פון
 די האט ידיעות אלע אז םארצייכענען, צו

חײ־ יער אויױ באקוטעז פאליצײ װינער

 םון פראגראם עדױקײשאנאל
 ארגאניזאציאנס״ 91 לאקאל

קאטיטעט
אנאנסירע;, צו צופרידען זײנען מיר

 אז געװארעז אראנזשירט איז עם דאס
 אר־ דעם םאר פראגראם עדױהײשאנאל
 הויז־ די םון קאמיטעט גאניזאציאנס
.91 לאקאל ױניאן, דרעסמאכער

 װע־ געגעבען װעט לעהציע ערשטע די
 פונם םיהרער מאסטי, דזש. א. פון רען

 טעםע רי קאלעדזש• לײבאר ברוקװאוד
 אונזערע מאכען צו אזוי ״װי זײן װעט

 עםעקטױד. מעטאדען ארגאניזאציאנס
 טן29 דעם מאגטאג, םארקומען װעט דאס

 אפיס אי; אװעגט, אין 7.45 נאװעםבער,
םטריט. טע15 א. 7 ױניאז, דער םון

געהאל־ װעלןון לעקמשורם אנדערע
 און װאזלםסאז טערעסא םון װערען טעז
לינדעסאן. .p ע. דר.

 ^מען פון וױכטעק^ט ױ
צײט אין

 האבען געװאלט זעהר װאלטען םיר
 אינ־ זיך דורכרײדען צו געלעגענהײט א

 וועלמ סיטנלידער, אונזעחנ םיט םים
 זײ ערמיען און קודםען אוגזערע באזוכעז

 סוםען זאמן זײ אז איז, עס וױכטינ װי
 םאר- די .דויערען געוױינליך צײט. אין

 *דער שםונ^, א בלױז קורסען שיחונזג
 םיימ ײאר• א חאלב א און שםונדע א

 8 םאר עס כע?8ם םטודעגםען די םון
o סומען צו נמװאויגחײט w r, זױ און« 

גחיםן 8 נאר נים ויי ®ארלירצן ארום

 שיס אהן םריש״צאפעלדיקע, כינוט, סער
םארשפעטיגונ;.

? נעװעז מעגליך ־אס איז אזוי װי
 געיזראנען שפיאנעז די האבען װאגען םון
 ? באצײטענפ אזוי און ידיעות אלע די

 גע־ איך האב זיך, נריברען לאנגען א נאך
 רעטע״ דאזיגער דער םון לײזונג די םונען

דער םון םארטדויאוננפ-טאן דער :ניש
 אנ״ קײן ניט געװען איז פאליצײ װינער

 פון פירעד דער קוכעננעקער, װי דערער,
 ־עד םוז קארעספאנדענץ־קאמיסיע רער

אינטערנאציאנאל. םולם סעקציע נענםער
 והױ פארשוין דער אט איז 1848 איז

 קא־ בײם אדױטאנט געװען כענבעקער)
 גװאר־ נאציאנאלער דער פון מענדאנט

 אײנגענוסעז האט װיגדישנרעץ װען דיע..
 איז רעװאלוציע, די דערשטיקט און װיען

 שוױיץ, דער אין אנטלאפען קוכענבעקער
 אויפבעהאלטע!, דארטען זיך האט און

 טויס צום םאר׳משפט געװען איז ער זוײל
 טיױא האט און סריגס־נעריכט, א דורך

 אייזם זאל מאנם שװײצארישע די געהאט,
 ער יזאט שפעםער ארויסגעבען. ניט

 האט און באהא^טען צו זיך אויפגעהערט
 אר־ פא^טייצער דער אין באטײלינט זיך

 שרײזעז. עםיגראנטישע די צװישען בײט
 אין געשטעלט זיך ער האט 1859 אין

 און פאליצײ װינער דער מיט פארביגדונג
 פאליטישע צושטעלען אנגעהױבען איהר

 װײזט עס װי שװײץ. דעד פון באריכטען
 דער אט פאר נענופען זיך ער האט אויס

נויט. גרויס מחסת שאנד־מלאכה
 :עגרינדעט גענף אין זיך האט עם װען

 האט אינטערנאציאנאל, פון סעקציע רי
 דורכצוהריכען אײגגענעבען איהם זיף
 עסטרײכײ דער פארװאלטונג. דער אין

 נע־ זעהר האט בערן אין געזאנדטער שער
 זײן װאס פארבינדוננען, גוטע די שעצט
 קוכענבע־ און — אננעקניפט האט שפיאן

 דער בײ פױוחס א גאר א\ז*געװארען קער
פאליצײ. װיגער

 געזאנד- דער טײלם 1866 יאגואר אין
 ניט זיך קען ער אז װין, קײן םיט טער

 דאס װײל קוכענבעקער׳ן, םיט טרעפען
 עס און דעמאסקירען, נאך איהם שאן
 צוטריט א האט ״ער װארום ש$ד, א איז
 ארביײ אלע םון צענטראל*האםיטעט צום

 פארזאבד אלע צו און טער־פאיאײנעז
 פראפאגאנדיסטי־ א האבען װאס לונגעז,

צוועק׳/ שען
 םלײסיגער א נעװען איז הוכעגבעקער

 מיט — שפיאן געניטער גאנץ א און
ש^  געםיגען דעריבער און ״פאױקענטעני

 צירקױ אלע ארכיװען װינער די אין זיך
 אםילו ארן אינטערנאציאנאל םונ׳ם לארעז

 דער םון דאקומענטען פארםרויליכע »לע
\ ארגאניזאציע

קוכענבע־ איז אויס, װײזט עם װי און
 האט מען בן־יחיד. p'p געווען ניט קער

 און פאריז אין אויר שיפאנעז געהאלטעז
 ארכיװען די אין און — לאנדאן אין

 פולם דאסומענטען אנדערע מעז טרעםט
 עקזעםפ־ עטליכע איז אינטערנאציאנאל

 ער־ םארשידענע םוץ צוגעשיהט — לאיען
טער.

 פאליצײאישער א הײסס עס װאס אט
 מײ־ עפענטליכע גאנצע די װען חוש!

 בא־ נאר זיך האט אײראפע םון נונג
 אר־ צום גלײכגילטיג װי כמעט צויגעז

 פאלי- די האט בײטער־אינטערנאציאנאל,
 פאר זי האט דא אז םארשטאנען, ק1ש צײ
 םון םעלד פררכטבאר א און נויטיג א זיך

טעטיגקײט...

 שסערען זײ נאר לעלציע, דער םון טײל
שילער. אנדערע די

 אר־ םיטגלידע־ אונזעדע װען איצם,
 מיר זיעען װאך, א טעג 5 בלויז בייטעז
ו קענען זײ »ז זיכער,  ?ױ צו באםיהעז זי

 ארן שבת צײט אין הלאסען די צו מען
 אונזערע םון מעהרסטע די װען זונטאג,
זיך. םארזאםלעז קלאסעז
 אוגזעדע װען םיל, זעהר מײנט עס
צײט. אין הוסען שילער

 בילדונגם־טעטיגקײט די
פילאדעלםיע אץ

 םון^ונזערע טעטינסייט נילדוננם די
 זיך װעט םיױאדע^םיא 1אי םיטנלידער

 דעצעם־ טען1 דעם םיטװ«יר, אנםאנגען
בער.

יויי־ ברוקװאוד םון טאסטי דזש. א.
 קורס א אנפאנגען װעם סאיועדזש נאר
 ,נעשיכםע דעד איבער יעהציעם דרײ םון
 :אכנע־ װעט דאס .“ציװיליזאציע םון

 ארביי־ איבער סורם א סון װערען פא<נט
 מארלי, ר. ראבערט םון «ראב<עטען טער
 םון ליטעראטור איבער קורם א נאו או)

הערליננ. ראבערם
סיא־ צװײ אנםאננען זיך ײעיעז עם

 אויך װי אנשאננער, םאר ענניויש איז סמז
 י. בערםא םון .אינטערםיריאייםם׳, פאר

נרינבערנ.
אינםארםא־ «ױםםיײיכע םעחר סאר

 שוועםםער «ו tn:m( זיך םען \vp *יק
 אוז וױיסט רער אין ראזאנםעלד, אײדא

 סםדיט, םעj 10 62 ױגיאז, דרןםםאכער
א. סילאחמסי

 פון ענטפערס
דאקציערע__

דער, י. לעדז׳יער ,35 לאר,אל םעםנער לי
ט ק^:ען מיר — .1112 נומער י דרוקען גי ״  א

ע צוליב נרין״ ער ; ני י ם. *י  טעםי
ר קאגען ט מי ג אײער דרוקזע ני נ ײנו  װע• ם

ט סעטעלסענט דעם גען  װ»פ דז^זאבערס״ די םי
 חאבען ?יך קאגט איחר §*ר. ע־אגט איהר
ײגוגג, #זא ר אנער ס  איצט עס ק*גען מי
ר עארעפענטלינען. ניש  אבעי אײך קאגען סי

פ איחר tv טרײסטען, ײ ט ז  אייגציגער, דער ני
ען, געװיסע האט װאש ג ײנונ  ?אן םען װאס ם
ס, פארעסעגטלינען. גים  זעחר זויז צװײטענ

ג אײער פו>ל׳וז ג נו אגו; אין טיי  לײבאר• דער ב
 װען װערען. אײנגע׳טטעלט װ^ש װאס בױרא,

 ײעט בױרא די »ז צוגעבען.. »פילו ז*ל מען
ש״ ארבײטעז ניש ײ• מאנכע און ״יוירפעק  »ו

שן באקומען אידזר דורך װעלען װארישס״  גו
ג, *ונזער לויש ^יין, עס װעש דזיכ^בס, ײנונ  מ

ײן  װען בױרא, לײבאר א אתן װי בעסער ז
רען, די אין קיאשען ®רומגעחן דארף מען  טי

ג די כענ  און טעג א״שמעהן אדער ארבייט, זו
ש״ אין װאכען  װארטען אין ״באיקע

אי װאס מרײנט, א עפעס אויף  ״ןןרויפנעח״ ז
״ ײט. דער צו ערגעץ מען ב  װאס דאש. און אי
ס, פאי־יאנגט איהר ר דורכאזי  זאי־ען טי

ג יפײער דרוקען ג ײנו  שעטעל־ דעם װעגען מ
ן מע;ט ט׳ י ך מיר קאנען קאוגסיל, נ  צו־ א״

 דא. איש ש^קע איבערגעבען עס און טאן ליב
ג אײער איזא״ נ ײנו  קלאוקמא־ די דאס איז, ם

ען ״האבען בעי• װאונ  ה^ט מען װי מעהר, גע
 זיך, װענדש עס נאטירליך, ערװאלשעט״.

ערװארםעט. האש אײנער װאס
ן, — ש. ד. י• י י י : ט חאבען מי י פארגע־ :

 עס האבען. מיר װאס זאך, אײער אן סען
ט: גא:ץ איז עו ר פ מעתר סך v ח^בען טי
 פאיעפענ&ד קאנען םיר װי-ןיל זאבען, די פון

ס קוסם עס ליבען.  װארטען צו אלעםען אוי
ט עפעס ביז װאבען, און וואכען  גע־ װעי
ט דעש צו קאנען מיר אבער דרוקט.  העל״ ני

םונג אונזער אין לאץ8 דער פען.  »#יז ציי
 קאנען בעלע&ריסטיק פ^ר און באשיעגקט

לען, בעםטען אונזער בײ נים, םיר  אפגע• װי
 און דערצעחלער אוגזערע פלאץ. םעחר בע:

ס דאריבער קומם באזינגער  װאר״ צו לאנג אוי
 יע־ געדרוקט. װ־ערט זאך א זײערס ביז טען,

ן איז דע:£אלם י  »רן ״נעקסט״ אי׳יער באלד שו
ען ג^ר װעט ערצעחלוגג אײער כ גי ײן אינ  ז

געדרוקט.
ד, ד• איז — .35 לאקאל פרי אוםמעג״ ס׳

ען, צו ליך ײענ  צוגעשיקש. האס איהר װאס ל
ט געשריבען תאט איהר  און בלײפעדער א טי

pc טען בײדע ײ ײ,8 ז פ  פון העלפט א און א
ען ווערמער די ײנ בען.8א ז ב גערי חד אוי  אי

ען, עפעס װילט ק עי ם אזרייבט צו ם םי  און טינ
ף ײן איי ם זײש א ר8א8 פונ׳  זשאלעװעם—י

ט ר.8א8 בײגעי״ע א נאך ני ך שרײבט י  אוי
 צו עס8ע שיקט מען װען שורות. שיטערע

ל סען און רעדאקציע א אין  גע־ זאל עס זוי
ט טען טאר װערען, דרוקט ײן גי י ז ו  נאכ־ אז
ען שרײבען. אין לעביג  קודם־כל דאין• ט
 געשריבענעם םאר׳ן דיך־ארץ אביסעלע האבען
ט. ק איהר װען אשילו װאי  עס, שרײבט אלי

#p ט איז עס װעז אפילו  א װי מעתר ני
רעדאקציע• אין כריף

ײן — .5818 לעדזשער סטאר. ז. ד. ם  ״
טעד״ איז פרײנם אפוינ ס שט קאן די  גע• ני
הר ווען װערען. דרוקט  בריןי א שרײבט אי

ס זאגט איהר און ג א ארוי נ ו ײנ  אדער קלאי־, מ
ײבט איהר שי רונג א עפעס בא ױ אין פאסי  י
אן  דערלײדען. צו נאך איז שאפ, אין צו ני

ך איהר האט אבער דא  שוין פארנוסען זי
 דער אין שרײבען צו בעלעטייסם, מעשח
וי דאס, און ערצעחלונג, אן פון פארם  עס ז

ט דערװײל נאך איז שײגש,  אײערע פאר ני
ת. חו  פאדערם איהר, פארשםעחם ׳דעם צו כו

ך ט װאס טאלאנש, באזונדער א גאר זי  יע־ ני
 תאלטען קאן אײגער װען אפילז האט, דער

 &8כא אײנער װען און האנם. אין פעדער א
ך ײבען זי  ערצעח״ אן םון פארם דער אין שי

ײן דעם צו האש ער און לוגג ם, םא^אנט ק  ני
ס עס קומט  אזעלכעס און נודנע, גא:ץ ארוי

ט קײגער װיל ען, ני ענ  דער א£שר סײדען ליי
 שרײנט ער װאס אז מײגט, װאס אלײן, ימחנ

ף  דעם צוליב ״םייסטערװערק״. א איז אוי
ם אבער דאך מען קאן מתבר  א םאטערען ני
ט ױעלט ען װאס מענשען. מי  נעבאד״ זײ« זייג

ם װאם שולדיג, ך װילם א״גע  שרײבען זי
 דאך, װײסם איחר ? אזוי װי נייש װײס און

ם װיל קײגער ײן אונטערשםעלען ני  בארד, ז
ך זאל אײנער חר אויןי זי שערען. לערנען אי
אן״ — ן.—p א. . ו  רעדאק־ ארבײםער צ
ט אבסאלום ״ויז טאר״  איז עס דרוקבאר. גי
ט עס בדחנות. טלעכטע אפילו ײד אונז םו  ל

ם איתר װאס ן געקומעז זיי  רעדאקציע אי
ר װען דעםאלם ■ונ?ם מאגטא:^ ען םי ײנ  גע־ ז

 חאט םען װאו סםרײק־קאמיטע דער בײ װען
ן םעםעלםענט דעם פארגעבראכם ם׳  אינ• םי

מען װעם איחר װען קאונםיל. דוםםריעל  ?ו
םען מ ױי ר װעלען םאל צו ײד םי  ערקלעח• א

ט קאן דאם װארום ׳רען  װערעו. געדרוקט ני
מ חאט איחו• װאס אנחןרע דאס ק שי ע  HP נוג
ט געלייענט. ני

־־־» •8ג8שיה ,too אאה. 48נידעצם ל. י.
l קאן םען jp n n ד דאם ט לי  שטיקעל א םי

 ד• בלויז םען קאן דרוקען א«ערא«יע.
״ ערשטזנ ר ען. ד ערז * די ו • מיי נ מוי חנ ע  *ג

 רעגעלםעםיע באקיםען װײטער איחר װעט
ר דארטט איחר בע קען ן שי ן דעם *ו שן ז צי  ל

םער א טײ«ר «װ ס ן גי ביכעל. ױ

!דעפארטמענט עדױקײשאנאל!
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 אובײטעד ױ פון רעז#לוציע

שאפ. װאוד׳ס חשארדזש ®ון
 איז םיטינ; נאזוכטען פול א כײ

 פאײ די ;עװארן אנגענומען אײנשטיםיג
 דא:ס א אױסצודריקען רעזארוציע, נעגדע

 טשערמאן האר דעם צו אגערקענומ און
 צו קופער, בר. צײסעאום, םאגהעטעז םון
 צו אויך װי וױדמאן כר. סעסרעטער זײן
 זייער פאר טוגיס, בר. אסיסטענט, ױין

 אין ארביים אונערםידריכע און ענערגישע
סטריײן. pc צייט

 צױ געהענדיג זײט, אוגזער pc םיר,
 אנ־ אין נעםענדיג ארבייט, דעד צו ריק

 ארבײטער טױזענטער דאס באטראכט
 םיט קאםף אין סטרײק, איז נאך ברײבעז

 צו זיך מיר םארםריכטען דזשאבערס, די
 צו סעגליכעס, אילעס מיט זײ העיפען
קאםוי. ביטערען דעם געוױנען זײ העיםען

:קאמיטע דעזארוציאנס די
.*שערםאן, ש*־* שיענקער, םאריס

 עס־ א. ,טריכס*, ױנה אםסי?, ל.
גודטאן. ה. זאיעצקי, סיליע טערזאז,

נעיםאנד. מ. סוטש, ם.

טשערמאן שאפ פרעזענטידען
 ױ:יק דער פון ארבײםעד די מיר,

 אוגזער פרעזענטירען שאפ, רעינקאוט
 לײנער, בע:י כרודער טשערםאן, שאפ
ט  גוטער זײן פאר ,ps דײמאנד א סי

 וױנשען םיר שאפ דעם םאר ארבײט
 געזונטער־ טראגק דאס זאל ער איהם
 פאר ארבײטען װײטעד זאל און הײט
 שאפ דעם םון בעסטען און װאהצ דעם
ױניאן. דעד אדן

, :ע ט י מ א ק י ד
פריז־ טשארצי םיליפם, גײטען

 אהרון שערםאן, אהרון נער,
הערםאן.

 אץ צימערען לײדיגע פאר א
יארק נױ פון הויז ױניטי ד׳ער

טי ױגי  מיט יאדק, גױ פון הויז די־
 ארביי־ פאר באקװעםליכקײטען איהרע

 ציכױ׳ד אײנינע יעצט האט םײדלאך, מער
 איבער־ זיך וױלען װאס די און לעד, רען

 135 אין קומען זאיען דעם אין צייגען
 צימע־ שעהנע — עװענױ. לעקסינכטאן

•רײז. מעסיגעז גאנץ א פאר היים, גוטע א רען,
! זעהט ־און קוםט סיידלאך,

 פארקלענערט קאמיטע םטױי־לן
 ארבײטער די אױח טעקס דעם
שעפער געפעםעלטע די פון

ט פון (שרוס ײ )1 ז
אין צוריק זיין איוע װאדעײג^ך ןײ מעפעד. די ־

זײנען װאכעז עטייכע לעצטע די |
סעטימענטס אײנצעמע װײניג זעהר 4

 פון םעהרסטע די געװארען. נעשילאסען
געסע־ זײנעז ארבײטער טויזענט 16 די

 װ^כען זעקס א מיט געװ^רען טיילט
צוריק.
בא־ ניגפא׳ס װײס־פרעדדענט פון

 מאנױ 221 אז ארויס, זיך װײזט ריכט
 סאב־טאנוםעסטשד 374 םעקטיטורערס,

 47 און קאנטראקטארם, און רערס
 דאס געטעטעיט. האבעז דז^אבערס

אינ־ רעם פון שעפער די חוץ א איז
 דאוךטאון די און קאונסיי^ ראסטריעיל

 שעפער געסעטעלטע די אין סטארס.
 א אוז עיןז איבער געארבײט האבעז
 באסעס די ארבײטער. םויזענט זןאלב
 ארײנצוגעמען געצװאוננען געװעז זימעז

ארבײטער, הונדערט 45 ארום נאך
קלאוקמאכער. טויזענט 16 צוזאמעז

אר־ 15,950 איז ציםער גענויער (דער
ט 420 איבער בײםער). תנ דאלא^־ םוי

 דער pc ו,עװארען *רײננענום^ן איז
סעקױריטי♦ א<ס קאטיטע סעטלםענט

םיפ׳ן אנױםענפ דעד
האונסיל ותוןמפריעל

).I זײם פוז (^יוס
 םויע די ניט ארכײטער װאס ארבײםער אזוינע זארען טוב, ױם

 די צו ■ראוארציע אין םוב ױם םאר׳ן נאצאהאט קרעעז װאך
געמאכם. װאו דעד דורך האבען זײ װאס שטוגדען

אךעד קאנטראקטינג p*p :צײאנצינסטענס און צוױי
 ;mp װערען. ערמיכט נים זאיל םאבריק pK קאנטיאקטיננ כוב

 אהײפ ארכײטער די צו ווערעז ארויסגעגעבען גיט זאל ארבייט
טאנען. צו

ניט זא^ צייט־קאנטראקט קײז :צװאנציגסטענס אוז דרײ
 און האונסייל דעם םון מיטגקיד א צװישען װערעז נעיטלאסען

ארבײטער. גרופעז םיט אדער אינדיװידועיל סײ ארבײטער זײנע
 באזארגען זאל פאבריקאנט דער :צװאנציגסטענס און פיר

 עילעקטרי^יע דורך נעטריבען נעה־מא׳פינען םיט ארבײטער אלע
דעי־ צו נויטיג זיעען װאס טאטעריאלען אלע סיט ארן לוראפט,
ארבײט.

 קאונסיל םון םיטגלידער איצע :צװאנציגסטענס און פינף
 זאל קאונסיל דער און סאונסייל, סיט׳ן רעגיכטרירען זאילען

 אי״ע פיז אדרעסען *ון נעסען די ױניאן, דער מיט רעגיכטרירען
 בא* זײ װעילכע מאנוםעסט^ורערס סוב איז קאגטרא^טארס

ארבײט. זײ פאר םאכען זועלכע אדער ^עפםיגען
 גאראנטיעס םאלגעגדע די זיך אויף נעמט קאונסיל דעד

 װע־ װעיצכע םאנוםעסט^ורערס סוב און האנטראקטארס די פאר
 זא^ען און םיטגלידע• זײנע בײ באשעפטיגט אויס״טליסליך רעז

:װערען רעניסטרירט אזעלכע אלס
 פטאנ♦ די אױםהאלטעז וועלען קאנטראסטארס אזוינע אז
 שאפ אנדעיע און טובים ױם שטונדען, ׳טכירות, פון דארדס

אנריטענם דיזען אין םארגעשריבעז װערט עס װי סטאנדארדס
 װאפ ארבײט פאר ארבײםער רי באצאהלען װעיצען זײ אז

 קאונסיל םונ׳ם מיטגלידער פון קלײדער אויף געמאכט װערט
 די באצאהלען צו םארסעלען קאנטראקטארס די פאל אין אוז

 די באצאהלען מעמבערס קאונסיל די זאלען ״טכירות, דאזיגע
 געװארען געטאן איז װאס ארבייט מאס די לויט ארבײםער

 נאטיס װערען נעגעבען זאל עס אז בתנאי, סחורה, זײער אויןז
 נאכדעם װאך אײן װי ׳טפעטער ניט מעםבער, קאונסיל דעם צו
באצאחלען. צו םארםעלט לאנטראקטאר דער װי

 אויבערשטע די םון באדײטונג דער אין קאנטראקטאר א
 םאטעריאל pd סלײדער מאכט װאס אײנער איז פאר׳צריפטען

 א פון צוגע^גיטענע םארטיג צוגעיפטעלט איהם װערט װאס
?אונסיל. םון פיטגליד

 קלײדער מאבט װאס אײנער איז םאנופעקטשורער סוב א
סחורה. גע״עניטענע ניט פון

 אנצױ אײז שטימען צדדים די :צװינציגסטענס ארן זעקס
 מאנד סוב פון צאה< די באגרעניצען פון סיםטעם א נעטען

 װאס םיטגלידער בײ בא^עפטינט װערען װאס פעקט^ורערס
 עס װי ״האנטראקטארס׳/ ״דז׳טאבינג״ מיט זיך באשעםטיגען

 קײן ניט זײנעז אגרימענט, דאזיגען דעם אין פאר^טאנען װערס
 פוגקט, דעם םון אויסטײטשונג דער אין סוב־מאנופעקטשורער

באגרענעצונג. דאזיגע די אונטערװארםען ניט זײנען און
 בא־ צדדים די זאלען אגרימענס דיזען דורכפיהרענדיג

 אויסארבײטעז זאל װעלכע קאםיטע, געשעפטליכע א שטימען
 אײנקלאננ אין באגרענצוננ םון סיסטעם א אײגצעלהײטען אין

 אין װערען אײנגעפיהרט אלגעםײן װעלען װאס פלענער מיט
פדאדוהזױע. אויסערליכער פון פיסםעם דער

 די אז פעפטשטעלען װעם בױרא אויסםארשוגגס רי אויב
 דאן אינדוסטריע, די נעפאר אין שםעלט סיסטעם קאנטראלטינג

 קאנשראק־ אויח װערען אנגעװענדעם םראצעדור דיזעלבע זאל
 דער באצוג אין אננענופען אגרימענט אין איז עס װי טיננ,

סוב-מאנוםעקטשורינג. פון באגרענצוגג
א פאסירען זאל עס װען :צװאנציגסטעגס און זיבען

 ױניאז די און אינדוסטריע, דער אין ארבײטער ןיא םאגגעל
 םיט בתים בעלי די באזארגען צו איםשטאגד זײן :יט זאל

 ארויפנעטען סעגען בתים בעלי די זאלען דאן ארנײטער,
 םעז װאס שכירות, די םאנגעל. דעם באזײטיגען צו לערנערס

 רענו^א־ און ?אנדיציאנען די pא לערנערם, די צאהלען זאל
 באשטיםט זאל ארבײטעז, זאלען זײ װעלכע אונטער ׳ציעס

 :ויט־פאל אזא װען קאוגסיל, מיט׳ן ױניאן דער סון װערען
פאסירען. זאל

בױ׳־א עםפלאימענט אן :צװאנציגסטענס און אבט
 פאר־ אוספארטײאישער אן אונםער װערען עטאבלירט דארף

 דאפ pK ארבײטער נײע pc אנשטעלען דאס װאלטונג.
 װעדען געמאכט זאל פלעצער געװארענע לײדינ פון פארםילען

בױרא. דאזיגער דער דורך
אװעק־ םענ םאבדיקאנט דער :צװאנציגסטעגס און נײן

 אױס־ ניט :װי אורזאכען אזוינע םאר ארבײטער זײנע שיקען
 ברעכען םאר ;ארבײט זײן םון דורכפיהרוגג דער אין פאלגען
 עטאבלירט געםײנשאםטליך זײנען װאס רעגולציעס לאגישע

 ארבײט פון צוריקהאלטעז מוטװיליגען פאר און געװארען,
דזשאב). דהי אן (סאלדזשעריננ

דאזיגען דעם םון צײט דעד דורך :דרײסיגסטענס
 אל־ קײן לאק־אוט, אלנעםײנער קײן זײן ניט זאל אגריסענט
 אײצעל־ קײן לאק-אוט, אײנצעלנער קײן סטרײק, געםײנער

 איז ניט וועלכער םאר םטאפערזש, אדער סםרייס, שאפ נער
 קײז װערעז נעםאכם גיט זאל עס צװעח• אדער אורזאכע

 דער דורך םטאםעדזש אדער םטרײק לאק־אוט, אײנצעלנאר
 װערט קלאנע א אדער סבסוך א ביז נעםם עס װאס צײט

 איז עס װעלכעז םיז ארבײםער די זאלען כעשליכםעט.
 דער םון אםשטעלונג אז םאראומאכעז םאבריק אדער שאם

 װעלכען אין אאסירעז זאיצ אדער סטרײק, שאפ אדער ארבײט
 אדער אדבײט םון אפשטעלוגג אז םאבריס אדער שאפ איז עם

 װעגען ױניאז דער װיסען לאזעז קאונסיל דער זאל סטרײס, שאפ
 סטרײקענדע די צוריקקערען צו זיך םארפליכטעט ױדאן די דעם.

 די אפגעשטעלט האבעז װאם ארבײטער די אדער ארבײטעד,
אי 1אי ארבײט דער צו ארבײם,  צװאנצינ און םיר *יז ^
 נאטיס״. אזא ערהאלטען האט ױניאן די װי גאבדעם שטונדעז

 עס זאל שעה) 24( צייט םיל אזוי אריבער געהט עס ביז און
 האבען ארבייטער םםרײקענדע די אז ווערען, באםראכט ניט

 װיכטיגער א .םון םאצ אין דזשאבס. זײערע אױםנענעבען
 זאל יוניאן, nin חרך פאראגראוי דיזען פון םארלעצוננ

 אנרימענט. דעם זמדיגעז צו חנכם דאס האבען שאונסיל דער
 געניגענדע אזא גים עשויםםירט אחנד עקזיסטירם עס צו

ט זאל פארלעצונג, ס םי מ  םרײד־בארד חנר כײ וועחנז ב
דאזיגען דעם אונטער prum צוזאםעננעשטעלט וועם ?י וױ

ד און פא?טען אלע אױף נאגרינדעגדי; דך ׳ןא;טרא?ט נ ו  י
 פטרײקענחנ ד» אױב אז pv שטיסט ױדאן די פטענדען.
 אץ ארנ^ט דער צו צוריקקערען זיך פארפעלען *רנ״טעו

אן די זאל *ײס, נאשטיטטער ־ער  וויסען לאזען גלײו מד
 ט;דער אן אױף אדער ירעסע ג/נהעריגעו רער אין ^ריםטליך

eu,; געגען אדער אין סטרײק קיץ גיטא איז עס אז o n 
 *ז |1» געסטאוט, האנען ארבײטער די װאו ׳שאפ אדגען

 איז pH ױדאן דער ט1ס באציהונגןנן גוטע אין איז שאפ ער
ױלעד^ן ‘און רעכטע אלע צו .ארעכטיגט  !״נען װאס •רמ

 זאל קאנטראסט. דעם פון •ונקטען די אונטער ,איגעשרינען
 פאראודואכען קאוגסיל פון מיט;ליד איו עס װעלכער ױדער

 cy זאל אדער 3מע%םאבר זײערע אדער זײנע איז לאק-אוט ^
 א םאבריק ארער װערקשטאט איו עס װעלכען pא ^אסירען

 דעם וױסען לאזען דעם װענען ױניאן די זאל דאן אק־אוט,
 צװאנ־ pK פיר אין דך םאדםליכטעט קאוגסיל דער ־ואונס<

 #נאטיס אזא ערהאלטען װעט ער וױ גאכדעם שםונדען ^יג
 מיטנלידער דיגע םאכען צו און לאק־אוט דעם םארעגדיגעז צו

 אזא בי? און ארכײטער, אױטנעשלאסענע די אנשטעלען צוריק
 דער או װערען, באטראכט ניט עס זאל םארבײ, געהט צײט
 אגרימענט. דעם אונטער יעכט זײן פארלארען האט הבית :על
 דאזיגען דעם םון םאמװאלטיגונג געגוגענדע א פון פאל אין

 אפצױ ברירה די ױניאן די האט קאיסיל, דעם דורך פו:סט
 אזא עקזיפטירט עס אױב אנרימענט. דאזינעז דעם נרעכען

 ורערען באשטיטט זאל :יט, ארער םארגװאלטיגונג ;ענוגעגדע
ײ  אים־ און םוגקטען א^ע די לױט ״טרײל־באארד״ דער י

שטענדען.
פאנ״ דעד װען צ״טען אין :דרײסיגסטענס און אײן

 ארבײטעד דיגע באזארגען צו איטשטאנד ניט איז ריקאנט
 האט ער װאס ארבײט די זאיי איבײט, װאכען פו^ע טיט
 צװישען מעגליך, װי גלײך אזוי װעדען צוטײלט סאבריק אין

 אר־ די מאכען צו קאמפעטעגט זײנען װאס ארבײטעד אלע
ט וױרקליכע די לויט באצאלט קריגען זאלען זײ און נײט,  צ״
געדויערט. האט ארבײט די װאס

 װעלכע :רופען, pא װערען צוטײלט קענען ארבײטער
צוױיטע. די אײנע איבער זיך בייטען

אר־ גענוג ניטא איז עס װעז :קאטעיס צו באצונ אין
 די צוױשען גלײך זוערען צוטײלט ארבײט די זאל בייט,

 דעי זאל פרעסערס, א:באלאנ:ט װאס װאך. בײם קאטערס
 װעל״ װי ארבײט םעדוד צו כארעכטיגט זײן :יט העד־פרעסער

שאפ. אין פרעסער אנדער איז עס כער
אױפ־ װעט קאוגפיל דער :דרײסעסטענס און צװײ
 זײערע אין מאכען זאלען זײ אז מיטגלידעד, זײגע פאדערען
 סוט־דזשע־ די םיט געהן װאס םקוירטס די םאבריקן אײגענע

 שעפעד. אינסייד די אין פראדוצירט װערען װעלכע קעטס,
 שעפער, אויטסײד איז געכיאנט װערען סוט־םקוירטס װען און

 באװזד צו אנשטרעמונג יעדע אגװענדעז קאונפיל דער ױעט
 דאזיגע די טאכען לאזען זאיעז זײ אז מעמבערס, זײגע נען

 םיל אזוי האט ער סײדען קאנטראקטאר, אײן בײ םקױרטס
 םעד־ באשעפטיגען צו בארעכטיגען איהם זאל װאס ארבײט

סקוירט־קאנטדאקטאר. אײן װי
םירםע א םון מיט;ליד קײן :דרײםיגסטעגס און דרײ

 ארבײט״ קײן צושנײדען אלײן ניט זאל פארטאן זײער אךער
 אויב קאטערם. קײן גיט באשעםטיגט םירםע דאזיגע די אויב

 באשעםטיגט װאס םירמע א םון פארםאן אדער מיטגליד א
 פון ארבייט די מאכענדיג געפונען װערט האטערס, קײן ניט

 דער צו באצאלע; און שולדיג זײן םירםע די זאל קאטער, א
 װײדזש״ װעכענטליכען מינימום דעם צו גלײך סוםע « ױניאן
 אי• יעדע פאר דאלאר 52 הײסט, דאפ קאטערס, םון סקײל

בערטרעטונג.
קאיגפיל pc מיטנליד יעדער :דרײסיגפםענם און םיר

 םימ םאבריק זײן ריארגאגיזירען צום רעבס דאפ האבען זאל
 זאל ריארגאגיזאציע אויפריכטיגע אן אבזיכטעז. עהרליכע

 םאבריקאנט׳ס דעם פון ריארגאניזאציע אסת׳ע אז מײנען,
 באשטענדינע א דורך געװארען נויטיג איז װערכע געשעפטען,

 ענ־ פו:דאםע:טאלע א אדער ביזנעס, די פון פארקלענערוג:
געשעפט. זײן פון כאראקטער דעם אי; דערונג

רעכט צוגעלײגםע װעגען :דרײסיגפטענס און פי:ף
 בא־ װאס םיטגלידער, קארנסיל אלע רי^־ינאגיזאציע. פאר

 טא:, דעם םון ארבײטער יתיאן מע־ר אדער 35 שעפטיגען
 דעם ביז און קראפט אין ארײן געהט אגרימענט דער װאם

 40 םון םעט שטענדיגען א נאכדעם און ,1928 ױני, טען1
 דעט םאר נאך האבען װעלכע און ארבײטער, מעהר אדער

̂ו װעדס װאס רי^רגאניזאציע, דער פון דאטום  װײטער ד
 שכידות אין אדבײטער זײערע צו אויסגעצאלט דערםאגט,

 געװעהנליכע לוים װאכען 32 צו גלײך איז װאס םוםע, א
 יאחר, פריהערדיגען דעם פון משך אין שכירות װעכענטליכע

 ״שע«עד זײערע ריארנאניזירען צו רעכט דאס האבען זאלען
 װי מעהר פארבײטעז ניט זאל ריארגאניזאציע אזא אז בתנאי,

 יע־ םון שאפ יעדען אין ארבײטער אזעלכע םון פראצענט 10
:אז װײטער, אויף אויך און פעריאד ריארגאגיזאציע דער

 ריארגאנײ אזא דורך װעט װאס ארבייטער יעדער א)
 דעם דורך װערען פארביטען זאל װערען, אנטזאנט זאציע.

;בױרא עםפאאימעגם
רי״ דאזיגער דער דורך װעט װאס ארבײטער יעדער ב)

 בא־ קריגעז זאל שאפ, דעם םארלאזען דארסען ארגאניזאציע
, שכירות; װאך א צאלט

 חרכגזד נאר קאנען ריארגאניזאציע־רעכט אזעלכע ג)
 און 1928 ױני, ,1927 ױגי םון חדשים די אין װערעז פירט

.1928 דעצעםבער,
 אויסשאיסאימ זײנען װעאכע סיטגאידער, קאונסיל ד)

 פון קאײדער םאכעז װאס ה. ד. מאנופעקטשורערס״ ״אינסײד
 האבען זײ װעאכע אוז נעקויםט האבען אאײז זײ װאס סחורה,

 אויסצוארבײטען שעפער אנדערע קײן אין ארויםגעשיקט ניט
 שכירית, ארבײםער זײערע אויסגעצאלט חאבען װעלכע און

 יזאבען זאאען יאהר, א אין װאכען 32 צו גאײך איז װאם
 םים זיך רעכענענדיג ניט ריאמאניזאציע, םאר רעכט דאפ
;באשעםטמען זײ װאס ארבײטער צאהל דער

ארבײטער, אײעקנעשיקטע די םיט םארבעדומ אין ה)
ױניאז־טעםמפײט. פאר װערן דיסקריםינירט ניט קײנער זאא

ם זאאעז ארבײםער די םאר שכרות־־טאס די ענ כ ^ סג  אוי
 די פון סוםע אאגעםײנער דער םק באזיס דעם זוערען,אויף

 ארגײטעד די צו געײאתז אויסגעצאצט ?ײנען װאס שכירות
וײנען װעאכע און באשעפטיגט, שטמנזײג זײ ב^י זײגען וואס

■Mifi I ד־* M י *%%* ♦%־•-*
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פרײםמנ,

 זײנען און סעזאן, םון אנהױב דעם אין געװארען באשעפנדגם
 ריאר• םון צײט דער צו ביו ארכײטער דארטע; פארנאיכען
 דורכ׳ן ארײנגענוטען ווערען װאס ארבײטער גאניזאציע.

 ריארגא- פון ■ו;קטען די פון אױסגעשאאסען ניט זײנען יאהר,
ניזאציע.,
o אק םיטגאידער נײע n םוזען קאונסיל אינדאםטריעל 

 זײ אײדער מיטגלידער מאגאטען 6 זײן אםװײגיגסטענס
ריאיגאגיזאציןן. םון רעכט דעם םיט שן1כאגו זיך קאנען

בא־ דא װערט ער װי ױגיאדטעטיגקײט, טערסין דער
 אויןי זיך גאציהען צו װערען אויסגעטײטשט גיט זאא גוצט,

n□ דער. אין האלט ארבײטער אנםזאגטער רער װאס אמט 
 אר־ דעם פון טעטיגקײטען צו נאר ש»■, אין אדער ױגיאן,
 און ארט דער מיט שײכות קיץ נימ האבעז װאס כײטער

שאפ. אין ארבײט p'T טוט ער װי װײזע
 ריארגא־ צו רעכט דאזיגע די אז צו, שטיטט ױניאן די
 םאברי־ קײן צו װערען געגעבען ניט װעט שעפער די ניזייעז

 סאנטראקם איגדיװידועלען אן אונטער ארבײט וואס קאגט
ױניאן. דער טיט

א ארײן נעםט ער אײדער :דרײסיגסטענס און זעקס
 יוניאן דער וױסען לאזעז מאונםיל דער זאא מינמליד, נײעם

 אויב מעסבערשי•, פאר אפאיקײשאן דעם װעגעז שריפטליך
 צװישען סכסוך אדער סטרײק א םאראז איז צײט דער אין

 טע; פינף אין ױניאן די זאל אפליקאנט דעם און ױניאן דער
ס י  װעל־ סטײטסענט, שריםטליכעז א קאונסיל דעם געבען ד
 סיכסוך דעם װענען אײנצעלהײטען »לע אנטהאלטען זאל נער
 אלס אפליקאנט דעם אוײיננעמען ניט װעט סאונסיל דער און

 װערען. געשליכטעט װעט סיכםוך דאזיגער דער ביז טיטנליד,
 דאזינען דעם אויסצוגאײכען אונטערנעסען מענ קאונסיל דער

 םאר םכםוך דאזיגען דעס איבערגעבען םעג ער אדער דיספוט,
 אינ־ דער םון טשערםאז אומפארטײאישען צום שליפטוגג
 אויפ׳ן װערען געמאכט זאל אױסנלײכונג אזא דוסטדיע.

 דעם מיט האט ױניאן די װאפ אגרימענט דעם םון באזיפ
 איבײטער די p» ױניאז דער םרן רעכטע די און אפליקאגט.

טא; דעם ביז װערען אפגעהיט זאל אגרימעגט דעם אונטער

i וחגן n ם געמאכט. ווערט סעטעאמעגט ^ א  פאנ־ דער װי ג
 קאונ־ pc ממסבער אלס געװאדען ארײגגענומען איז ריקאנט

 «לא-ן דעם םארנעמען אגריסעגט קאאעקטױוער דער זאצ סיל,
pc גע־ האט פירמע די װאס אגרימענט איגדיזוידועלען דעם 

ױניאן. רער מיט חאט
אגרימעגט דאזיגעד דער :דרײסיגסםענס און זיכעז

 נע־ װערט ער װאס טאנ דעם סראפט pא אדײנגעהן •אל
 אױוי ביגדענד און תראפט pא םארבלײבען זאל און שלאסעז,

 עס װעלכער אויב .1929 ױגי, ערשטען דעם ביז צדדים די
 ענדערונגען, װעלכע מאכען וועאען זאלעז צדדים די pc איז

 אגרימעגט, דאזיגען צום צואײגונגען אדער מאדיםיצירונגען
 וױסען לאזען ער דארף אױסגעהן, װעם ער װען צײט דער אין

 װײניג־ םארלאנג, אזא װעגען צד צװײטען דעם שריפטליך
 טערםין דער זיך ענדינט עס אײדער מאנאטעז דרײ סטענס

a n  pc ,אזא װאס צײט רער םון טענ 10 אוז אגרימענט 
 צוזאמענקוטעז זיך צדדים די זאילעז ערהאלטען, װערט נאטיס

 ענרערו;- םארגעשלאגענע די באטראכטען צו קאנםערענץ אין
 נעגעבען גיט װעט נאטיס קײן אויב צולײגונגעז. אדער נען

 איז עס װי צװייטעז, צום צדדים די םון קײנעם םון װערען
 א;־ אויטאמאטיש אגריםענט דער זאל דערםאנט, אויבען דא

 דער יאוזר. א נאך אויוי קראםם אין פארבלײבען און האאטעז
 באצוג אין ווערעז אנגעװענדעם אויך זאל םארשדיםט זעלבער

אגריסענט. רעם םון טערםיז םארצײנגערטעז יעדעז צו
סיי אינדוסטריעל אונ ק, אװ ק או סקוירט אץ סופז קי

אינק. מאגופעקטשורערס,
פרעזידענט. פינדער, ה. הענרי

קלעין. וױליאט וױטנעס:
אל שאנ טערנע ט לײדייס אינ װניאן. וואירקערס גארםענ

פרעזידעגט. זיגםאן, מאריס
הילקוױט. מאריס וױטנעס:

ט אינ שז  דרעס סקױרט, סום, קיארק, באארד ד
ר ע פ ע אן מאכערם י  דיי פון ױני
ט לײדיס ױניאן. װאירקערם גארמענ
אן מאכערס רעפער א די פון ױני שאנ טערנע 1אינ

םענעדזשער. הײםאן, לואיס

הל»וסס פװ פרעסערםך
 א־יסי«נײדען *1זאי איתר ?יײר בעטיעז סיר

ען  בײ בײיאייטעז און אדװערטײזמענפ דיז
•T הי װײל «»?ע», איז 1  0א,י ,וע« אי

ח»בען דאר«ען

געםופס הןונען םיר
*ו עװעניו, שינפטע 123 פון

עװ. פינפטע 321
םלאר םעז1 סטריט׳ טער32 דער ניי

 ע?ס»רא געןיקסט8אוי תאבען מיר
 •רעסע; *ו ברעטלעד װײער סאניפזארי
 חא״ םיר בעליװײע. און ילא« װעלײע■,

 םאר• אין סםיםערס בעסטע די אויך בען
jopp סיט סטים טרוקענע h גאראגטיע 
מא׳טיגס. פיגקינג אויר

ײן לאדען טיר ײ ורעסעיס, אלע א  דעזי
ײע די זעהן קוטען צו באסעס און נערס  נ

ן םאדעלס ו  און ביעט^עי• װײער־ ד« ו
עז אלע סםימערס. ע י 1 װילק^טען ז

 און וש5ל8 דייימןױמו
 רשסכ»רד0 װעלװעפ

האםפאני
321 y a ti't נױ עװ״ 'ii־p

 .6651 און 6650 אי^אנד :טעאעפאן
רע קמונטרי אטענזיעם שנעל ארדע

 ססרײה נענעראל דעד
מנגלאנד אױ

ם סון (אזלוס ״ )7 ז
 צוריסהאל־ װעלעז זײ אויב לײדען. :ים
 מיט זיצען םיר װעלען געלט, דאס טעז

 ביז טעג, עםליכע גאך העגט פארלײגמע
 ״ק^גםידערען״. דאס װעלען זײ װאנען

 געקר#גען. געלט ד*ס האבען םיר און
 נעק־ ״דעם :געענטםערט האבען מיר און

 סטרײקען, װעלען םיר װען ם$ל בםעז
 אינפאר־ דעם װעגען אײך מיר װעלען
 לײן גיט מאכט עס ם$ראויס. איז מירען

 װעלען אונז פון װיםיל אונטעדשײד,
 װאר־ אײך װעלען םיר אבער סטרײקען,

 מיר אז זײן, קען עס םאראויס. אין נען
 אונטערהאנדלונ״ געװיסע םיחרען װעלען

 דאם זיך םאר רעזעדװירען סיר $בער גען
 שענדליכער א דאס הײסם — רעכט״.

V סעטעלםענט
 לײבאר םעהר סיר ציען איצם שוין

 אל־ די אין שטיםען סאציאליסםישע און
 װי װאהלען, פארלאמענםארישע נעמײנע

 וועל־ ארבײםער ארגאניזירטע צאהל די
 טרײד־יױ דעם םיט םארגונדען זײנען כע

 פא־ גרויםע צװײ די po האננרעס. ניאן
 די האט עננלאנד, אין פארטײען ליםישע

 פאז־קרײ ארבײטערשאםט ארנאניזירםע
 זײ־ יאהר לעצטען זײ. םון אײנע פעלם

 ליבעראלער דער םון םארטרעטער די נען
 א אין פארלאמענט צום ;עקומען פארטײ

 האםען יאהר, קוסענדען ״טשארעבאנ?״.
 זײן וועט האנכדװעגעלע סלײן א אז מיר,

 םאר־ זײער ברײנגעז צו נענו?. גדויס
מרעטערשאםט.

 אױב דאם זאגען, אײך לאמיר און
 אםװײנינסםען איז יאהר, קומענדען ניט
 א װען יאהר, דרײ צװײ, נעקםטע די אין

 אסעריקאן אײער םון םארטרעטערשאפט
 קײן קומעז װעט לײבאר אװ פעדערײשאן

 װעלען קאנםערענץ, אונזער צו עננלאנד
 העדשענדער דער םון געסט די זײן זײ

 װעגען האב איך עננלאנד. אין מאכט
 געװײנליך, נים. צוױיםעל קײן דעם

 םאראויםזאגען םון צוריח זיך איך האלט
 םאל איצטינען דעם אין אבער זאכען,

 זיך ערלויב איך אז זיכער, אזוי איך בין
טאן• צו דאם

 אויף אנהאלטען צו םארהאםען סיר
 םארברידערונג םון בוגד דיזעז שטענדיג
 אונזעחג, און באװעגוגג אײער צװישען
 און שםארקער אלץ פארבינדט װעלכע

 װעלם. דער םון אדבײטער די שטארקער
 לאנג, אזוי צוזאמען ארבײטען װעלען םיר
 רײכטי־ גאנצע די שאםען װעלכע די ביז

אײג־ אנגערוםען הײנם ווערען און םער

 וועיעז ארבײטער, ״נידעריגע״ פאכע
 לײדיג־ די פון פאזיציעס די פארכאפען

 האבע; וחגלכע םאראזיטען, די געהעד,
 נאציא־ פון בלוט די געזויגם לאנ; דורות

 ביז פיאגרעס; מענשליכעז איז עזsנא
 גאנצעד דער איבער מיר, און איהר,
מיר, :זאנען האנען װעלעז וועלט,
 װעלכע געבויט, װעלט די האבען װצלכע
אyנyסארש איהר האבען ט.  גליקליך pר

 רעגי־ און קאנםראלירען װעיעז געמאכט,
 גלױבעז מיר װי ויעלט, דער איבער יען
םאן. צו באשערם אונז איז עס אז

 פאהרען צו זיך כאצאהלט עם
מײםער אביסעל

 ®אראנטװארמליכ• דער *ו קוכזען צו
 בעסטער און עהרליכסטער סםער,

ע צי טו טי ס ען םון אינ םארט דיז

נערריני
אינסטיםום מוזיס

דירעקטאר גוללא, װ. ק.
ברוקלץ סט״ טע46סו־77

ד (װעסט ײן) ע: טר
ען, נ;  חאר־ ט*על#, י»>נא,1 זוײ>>לין, זי

 בענדז«א, םאקםא£אן, ורס,8לע?»
םיג^ סםיודזאז דראםם, קלארינעט  דעג

וו. א. m סאנדאלין,

פ י ש ר ע צ א ק י ס י ר ם
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ע ,ע ט נ ו ז ע נ ,ע נ ה ע ׳ט נאך ײנ הן ר ײ  צ
דעם אין באלד זיך װענדעט

דעפארטמענט דענטאל
י.) װ. נ. ל. (א. םענטער העלטה ױניאז פון
י. נ. ׳סט.) וטע8 (קאר. עװ. טע4 - 222

םלאר םער6
אטעױקע אין אפים דענטאל גרעסטער

אן פאר ײערע און לײט ױני פאטיליעם. ז
ע ט ם נ ר ע ד א  —אײנריכטונגען, מ

 ,ג נ ו ל ד נ א ה בא *רײנדליכסטע
ר ע ט ם כ ע ד ה א ר ארבײט. ג

\ תאבינעטען צאן 22
! ספעציאליסטען 22

םאך זײער אין
■לייט־ ראבער, כריחש,

װ. אז. און ארניימ,

עקס־רעי
£*• ^רטםענט8דע עציעלער8ס|

כען סגלזי ײהן ־ קיגדער אוי צ
(ארטאדאנשיע)

באהאנרצו::, פרײנדליכע
אױםצאהלומען. צייכטע

 אץ עקזאמינײשאן
!ײ ר ם ה ט א ־

:& X SX X X SSS& X X X X SSS& X SX X X X X X X 3O 6SS3O O O 6X X SX X X S3Q t% 30

 | אנריקולטור אידישע די
םאםײעטי הירש) (באראן

 אויס■ םים םאיסערס צוסונםםינע העיםם
 *וים• זיף וױ אוז פארסערי װענמ קיניםע

 mmp איחר װ«ז װעדלערס,r םמ צודזיםעו
םאר^ אײער

ם נים ם »זי באראם איחד אײד#ר דע
rv םיט m.%

 ורא אבסאייט איז טאט אוז ראם אתוער
ריי. הוכים •דער «ר»בם מרזענ

im אוחר. 1 גיז — «װמו» ■ גין • םיו - איימי ס«ג̂י
JEWISH rwlUClT̂ TUEAL SOOETV. MC.

Ml 3 . M  k . T ״״יי  «k Gkf

יר
 דעױיניננ ארבײם םע:ער !לערעגט

 גענעבעז װערעז צעס*ד.ם
ג אין נ ײי י עז מענער* פאר ד

ך װי ארבײם, פעטרענס^ אוי
אײנצעלנע} ןןר6 געסאנט

ך ■ערז^כען, ן אוי ז או ס ט  סו
שניטען אויבע;־רעק  ®ולן נע

ו װ«רזל אײגענזנ  5בי־ די ג
ען. ליגסםע ײז ר י

 אקאדעםי דעזײנינג אעוױנסאז די
 עװ.) טע3 (ק$ד. י• נ• ס*.׳ טע14 ״ויסט 20)

^ 6724 סםײײעס»נם — םעל.

םסול דעזײנינג נליקשטײנש
יארק נױ םםרים^ גרעגד 265

לעוענפ
װעכענטליר דאלאר 200 בק so re פערדינען קענט איהר

בעריחםטער דער אין קורם א נעהםם

םקוהל דעזײנינג מיטשעל
גארםעגםם. םאר אײדיס און סינדער אוז םיסעם טרויצז, מענ׳ם, ®ון
עיננ ■אר םסוחי סיגממל די מ גרײרינג, •עםערג^ םאכעז צו רערנעז דעזי  vm ררײוי

ו6«י סלײרןגר. םעג׳ס אוו גארסענםם סוןר ם»ר דרעסעס, סוםס. מיאוה^ י
יאהר. 50 איבער נעגרינדעט

עררייכם חאם סקול די
רעװיטאםצז. כעםטע סיסםעמצז, נײע אידעצז, גײע

 באלריגע א בייעם סקול דצזײניננ םיכמחןל דער איז אודס א
װײדזמעס. גוטע אוז מטעלע

 עמ אח םריתז, איז מענעי פאר פר^ופעסיאז נמוע א
אוי־פצוצערנעז. ויך לײכט זעהר איז

 איינענזןר אײער אין װערען נענעבעז װעם לעסאנס גאותדערע
םארשםצח?. אלשס זאים אמוי ארם מיראך,

 לײרטזן. זעהר זײנען אויםתרנעז םאר׳ז באדיננתנען די
 אין אםערײזא איז האםםאניע אזיפזנש עיםסםע רי וימען «יר
•עטערג* איעריײ שנײדעו אוו םעשיותס ®ארקוימעו ודד

הצאסען. אײענט אוז מאנ
iiowswnnme, רײם»נ. און םיםײאד סאנמאג«

ע י י ד ס^וחצ. אונזער אין דעםאנסטריישאז •
V?29rm  oov אינסארםאצי^ םרײע סאד

ל . ע ש ט י ג מ נ י נ י י ? ע לpם ד ה ן
1<970 װיסקאגױן טעגעפאן י$דק. נױ סםריט, טע37 .ועסט 15

 «ון קריסאי בע«
 סםס. ס^רסײט

 ארך8ארםך מעל
4 2 8 8

ר סקול  דעזיי• ײ
און קאםינג ׳ניגג

ג נ די ײ ן •אבען אלע אין ע ו m לײדיס, ו o 
Wiyyt גארסענטס. וןר און ^יילדרענס
nu iro n׳*um םאסיגמ נו j< י tm ײי ו׳ r  rm

Buy Union Stamped Shoes
NORKERSI

We ask all members of organized labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

B o o t  &  S h o e  W o r k e r s ’ U n i o n
Affiliated w ith  th e  A n*rtr«n  Fetters tie s  o f Late 

HA SUMMER ST R EET , BOSTON, MASS.
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ig, 1926 ער826 פױמנאג, a p y iw

 פײעועו מס«ו, פון טאנעו ױינסאופ ,24 לאהאל
ספױיק נענעראל לעצטען פון זינ דעפ

 גאװעכד טע;20 דעם שבת, לעצטען
 פ,ן מײהערס רעיךקאוט די האבען בער,

 זייער pc זיג דעם געפייערט באסטאן
 באג־ 8 מיט סטרײק דזשענעראר <עצםען

 האל, ״אטיספייד״ pa דענס pa קעט
ראתסבורי.

 געװען םײערונג די איז איעענטליך
 מאכער רעיךקאוט די צוױיענדיגע. א

 או:־ םון 7 לאקאל געװעז *סאל*  זײנען
 געװיסע a גאר אינטערנײשאגאה, זער

 ארויס רעיךתאוט דער איז צייט שטיק
 שעפעד די אין און םארקעט באסטאז םון

 דאן ״טא#*סאוטס״. געםאכט םען האט
 דזשוריסדיקשאן a אנגעםאנגען זיך האט

 עט ביז אםאמאסײטעד דעד pc םראגע
 געװארען איז 7 גאקאל »ז געקוםעז, איז

 קײן אםאמאםײטעד. דער pc לאקאל א
י געלזאם. :יט זײ האבען נחות גרויס  י

 צוגע־ געקענט ניט זיך האבען םעםבעז־ס
 און ארבײט דער םון סיסטעם צום װאוינען

 צום צוגעװאוינט שוק זיך האם עס ווער
 געקענט ניט אױך מען האט סיסטעם,

 שא־ פרייזען די וױיל ילעבען, P'P מאכעז
a קיזײן. זעהר געװען איז גארםענם

 צייגען נענופען זיך האט דערוױיל
 קאוט. רעגען דער מארקעט אין צוריק

 צוזאפעגנע־ םעםבערס די זיך האבען
 קאפיטע a שיהען םוז מען אז רעדט,

p'p עקזע־ דזשענעראר דער צו יארק נױ 
 רעאד־ זײ זאל םען אז כאארד, קוטיװ

 אי:־ דער םון לאקאל a איוס גאניזירען
 פרע־ דער װי דעם נאך טערניישאנאי.

 באזוך a םיט געװען איז זיכמאן זידעגם
 זייער אונטעדזוכט האט און באסטאן אין

 ארױס־ טשארטער a זײ װערט סארלאנג,
.24 לא?אל אלס געגעבעז
לא־ פון רעארגאניזײשאן דער נאך

 הונדערט סײן געהאט ניט זײ האבען האי
 דױס, צאהלען זאיען װעלכע מעםבערס,

 לא?אל. דעם םיהרען קאנען זאל םעז »ז
 די אמאניזירען םון :אך רעדט װער און

 געפאדערט זיך האט דעס אויח עעסער,
 זײער צו אװעק קאפיטע א איז געלם.

 האט און יארק, נױ 20 לאקאל מװעסטער
 20 יאקאל לאגע. זײער ערקלערט זײ

 עוועםי־ גוטע א װי אויפגענומעז זײ דזאט
 גזך זײ האט pא אויפנעםען דאדןי טער

קאנען זארען זײ דאלאר, טויזענט גצנען

 װהײט־ פון סעםיגהײםען
 ו,8ױני ארכײםער גודס

62 לאסאל
 אז צײט, פאנאטען דרײ אוםגעפער

 לאקאל ױניאן װאירקעדס גודס װײט די
 קאם־ ארגא:יזאציא;ס אן אן םירט 62

3'P ט־ אדבײטעד די צװימען ױי  פון,ו
 געװא־ איגאגיזירט איז׳ עס טרײד. גודס
א־נאניזאצי־ טיכטיגע און גרויסע א רען
 םארשטע־ פון בא״טטײענד האםיטע, א:ס
 אר־ װעלנע ׳פאפס, ױניאן אלע םון הער

 אפיס דעם םיט האנט אין ד,א:ט בײט
 אר- דער אין העלםט און ױניאן דער םון

ט  די אין ליםעראטור אויסטײלען םון ב״
 ניט־יױ זיך :עפינען עס װאו בילדינגס

 אויך װי קאמיטע, דיזע עד.3^ע גיאן
 סםע־ זיך גיט ,װעלכער אמאניחער, דער

 ברײנגען ארבײט, דיזער מיט א& ציעל
 בא־ ערמוטיגענדע זעהר אםים איז ארײן

 באנײטעריאון װידער דער װעגען ריכטעו
 טעטיג־ דער איז אינטערעס װאקםענדע

 ניט־ די צװישען ױגיאן דער pd ק*יט
 םארבינדונג איז שעפער. אתאניזירטע

 געװארען גערוםעז זײנען קאםפײז מים׳ן
 װאד אין אװענמ יעדעז םיטינגעז מאפ
 רער pא בילדיננ. ליג ױניאן טרײד סענס

ערםוטיגעגד. זעהר געײעז איז אפרוח
לא־ םון קאמיטע עדױסײשאנא< די

 דער םאר םאנץ a דורפםיד.רען װעם האל
 טען11 אװענט, ^ןבת סיטגלידעחמאפט

 אוירװיננ װאשיננטאז אין דעצעםבער,
 דאס ערװארטעט, װערט עם סקול. הײ
 זעלבסט טיטגלידער מגיאן די גאר ניט

 געלעגע;־ דער םיט באנוצעז זיך װעלען
 אנגענעםען אן פארברײנגען צו היים

 מימ־ארבײ- זײערע טים צוזאםען אװנט
 םיםברײגגען »ייך ײעיעז זײ נאר מער,
 באקאנטע, און םרײנד זײערע זיך מיט

 טײ שעפער אפעז איז ארבײמעז וועלכע
 םעז w אונטערנעםוננ דיזער צו קעטס

 לאקאל, אונזער פון אפים אין נאתומעז
U  אין אדער י., נ. עוחננױ, צװײםע 7

 װ. 3 אממערנעשאנאי, דער םון אפיס
םלאר• םעז5 סטרים, טע16

 אוײימזד 62 לאקאיו חאט טענ די
 קלאוקםא־ םאר׳ן דא<אר םויאננט שיסם

ר  סאיעמםירט איז געים דאם סטרײק. מ
יוניאד־שע• וױיכדגודם די אין מוואחט

r הוום ©t »י אמור, וױיסם t ן%»טער את מװאנגמנ וןי׳נײמר »יי־ײמ ײ «נםװימלם*? t יגמרניײמ:*י ד*ר 1י8 נע©יכנת די מזם« MVW ימיומ״ װ»רהערס ״ןיםענם y י
1ל1 םים יתס אח *ווד©

 חאט טען און ארבײט דער מיט אנגעחן
 צו ארנײט דער צו געג-־םעז ;לײך זיך

 ארײננעםען און שעפער די ארנאגיזירען
 חאג- נרודער ױני^ן. חור אין סעטנערס

 דזשענע• אלס כאסטאן אין זײענדיג טאז,
ײזער ראל  אינטעדגײשא״ רער םח אמאנ
 רעיך דצר אום איענעזעחען, האט :אל,

 אמאני״ דיז םאלקאם זאל טרייד קאוט
 דזשענעראל א דורכפיחרען טען םוז זירט,

ט האט עס וועלכער #סםרײק  גע״ לאנג ד
 םיט געװאחון נעסעטעלט איז אין גוטען

 די אין רעיו א און שטונדען הירצערע
 םעכד פון אינקריז אן סיט וױידזשעס,

 םאלשטעגדיגער a געװען איז *ס כערס.
ױניאן. דער םאר זיג

סי• דער געװען איז סםרייק דעם נאך
 האבען סעסבערס די גוטער• a זעהר זאן

 גע־ אלע האנען זײ לעגען. a געמאכט
 דורכצױ אויף אסעסםענט דעם צאר./ט
 האט לאקאל דער סטרייק. דעם סיהרען

 גוטשטעהענ״ הוגדערט 4 םון םעהר יע<ט
m .זײ װאס צייט דער אין פעםבערס 

p ^ a דורכגעסאכט האבען a אזן סטי־ייה 
 האכען אסעססעגטס, צאהלען געד^יפט

 זײערע אויף פארגעסען גיט זיך זײ
 ׳יארק נױ םון בריד^ר און שװעסטער

 זײע־ סיט קאםף ביטערען a פיהרען װאס
 זיך װײטער האבען און לעבאטים8ב רע
ca־DDi טוײ איבער אװעקנעשיקט און 

סטריײ יארקער נױ די צו דאלאר
קער.

םאריבער, איז סיזאן דער װי *נאכדעם
 געװא־ ארויםגעבראכט מיטינג בײם איז
 םון זיג דעם פייערען צו םראגע די רען

 עש געטאן. און גערערט סטרײק. רעם
 Dypja3 a םאכען צו באשלאסען װערט

 װעלכעד םעםבער, ;עדער און דענס און
 םייערונ;, דער כײ זײן װעלעז װעט עס

 םאר דאלאר 2 באצאהלעז דארםען װעט
a געגוטע?. גיט לאנג האט עס טי?עט 

 גע־ םאר?ויפט אלע זײגען טיקעטס די
 געסם אײננעיאדען האם סעז װארעז.

 pc און באארד דזשאינט אוגזעד םון
 אװענם, דעם יארח. גױ ,20 א?אל5<

 װען םארגעקוםעז, איז באנ?עט רער װען
 האט האל, אין ארײנגעסוטען איז מען
ױם־טוב׳דיג. :עםיהלט זיך

 בר. ,24 לאקאל םון םשערםאז דער
 םון טשערסאן געװעז איז ראזעגטאל,

 אײנינע אי; ערסלערט האס ער אװענט.
 םאר־ און אװענט הײנטיגען דעם ױעיטער

 םאאסכד אלס כיראס גענאסע געשטעלט
 האט טאאסכדםאסטע־ דער םאסטער.

 בר. םארנעשטעלט יעדנער ערשםעז דעם
 לא?אל. םון םענענדזשער דעם פארפאן,

 איבער־ אן געגעבען האם םארםאן בר.
 דער װאט צײט גאצער רער פאר בלי?

 *1*3א און היינט ביז ע?זיסטירט לא?אל
 סעהר אטענדען צו םעםבערס די צו לירט

 דע אין אקטיװ זײן און םיטינגס די
.1ױניא

 דער האט רעדנער :עקסטע; דעם
 דעם סארגעשםעלט םאסטער טאאסט

 גאדעס. ד. װײס־פרעױדענט באסטאגער
 צײט די פעםבעדס די דערטאגט האט ער

 דער צו געװענדעט זיך האבען זײ װען
 נעבען זײ זאל מען אז אינטערנעשאנאא,

a פאר טשארםער a איז יעצט און ׳לא?אל 
a װאוג־ איז עס אונטערשיד• ;רויסער 

 געװארען אויםגעטאז ארבײט דערבארע
 ארגאניזײשאךאר״ םון פעלד דעם אין

 גע־ ניט נאך איז ארבײט אײער בײט.
 װי לאנג אזוי געזאגט, ער האט עגדיגם,

 םעז װעלכע שעפער, נאך זיך געפינען עם
א־גאניזירען. רארח

 געװען איז רעדנער נע?סטער דער
 דײװ יאר?, נױ םון וױיס״פרעזידענט דער

 אויס־ האט ער .20 לא?אל םון ניגגאלד,
dp' t w דער פאר צוםרידענהייט די 
 האט ער געטאן. האט סען װאס ארבײם,

 זײ אז מעםבער די צו אפעלירט אויך
 שעפער ױניאן םאר םאכעז צו זעהז לען
 װאם שעפער ױייאז ניט אלע די »ט

 באס־ ארום און באסטאן אין זיך םינען
 םא־ בר. גערעדט האט נאכדעם טאן.

 אױס־ האט ער מעםבעד. .rpy אן 'אסע,
 םאר 20 לאהאל צו דאנס a געדריקט

 האבעז זײ װאס דױלף םיגאנציעלע זײערע
 •רע״ האט pa 24 לאקאל צו געגעבען
 םיט םעטבערס כאארד עקז. אלע זענטירט

פרעזענטעז.
ראער, נענאםע גערעדט אויך האם עס

 טאאסנד דער מניאן. דער םון לאיער דער
 םאר״ בר. •רעזענםירט האם מאסטער

 םיט יאשאל, פון םענעדזשער דעם מאנען,
a םאר אנעמענונג אלס זי<מר, סעם 

 גודםא?, ברודער אדבײט. גוםעד זײן
 אויסנזד האט סעםבער, עקזעקוטױו אן

 םעםבעדס, איע פון נאםעז V* דריסם,
a ארבײם, גוטע ךי םאר דאנס העפליכען 

 פרע^זנטירם איז געטאן האם ער ױאס
 און פעז םאונטײן א םיט האכםאן בר.

a קײם. סיגארעט
 אוחננט םון חנתער <ע«םער דער

 #דזשויױ^ װײס־ירעזיחננם נעוועז איז
 םעמ־ די באדאנקט האם ער ראכמאן.

דיז םאר אגערקצנוגג ותר ®אר גע־יס

 איבער• m געגעבעז חאט מד ירכײט,
ק ײ o םון נ n גע־ חאט ער וואס טטרײק 

 עד מאכער. יעידקאוט די פאר פיחרט
 דין 1 צ מעסכערס די צו טפעלירט האט

 צולאזען גיט און ױדאן דער pa ןוקטיװ
ײד/ םון פאליטי? קײן ס ט ױ א  װארים ״

 ױניאן, a םאר שעדליך איז פאליטיק די
אן a װארים  װערען געבױט ניט קאן מד

ט, דיי טעו א״י ע  נילדען זי טיז סען ;
סטע■״. בײ סטע■״

גע״ ?ײנען דעלעגאטען םאלגעגדע די
דזשאיגט אוגזער pc םארטראטען װען

אדד: א וױעעד, דזשאו ?ורלאנד, כ. נ
 שפיגעל, שנײדער, דזשאו םינמעלשטײז,

 די םון וױיגער. מאקס לעוױן, כעגי
 אױפ׳ן פילע געװען זײנען דעלעגאטען

 צו געװען איו עט נאר רײדען, צו ליסט
שפעט.

T זײנען געסט און מעמבערס די t 
 אנחנרע די אײנע וױנשענדיג צוגאנגען,

 ױם־טוב צװײטען a בײ זיך טרעפען צו
pc .לא?אל

ס, ע ד a ג ד.
י. װ» ג. לײדים אינ®. וױיס-ירעז.

ארנײסערי
 גוטען א אץ קינדער זיך.אײערע געפינען

? געזונטס־צושטאנד

 דאדח קינד יעדער אז איהד, װײםט
 געזונטהײטס פאלקאמענע א האבען

 מאל אײן װײניגסטענס אונטערזוכוננ
? יאהר אין

קינועו פאר קרניק א
 קינדער א םון אויפזיכט דעם אונטער

אץ ספעציאליסט,

 ױניאן די
םענטעד העלטה

isi סםרים וםע7 איספ
 5 במ 3 פון מיטװאך און דינםטאג

בײטאג. אזײגער

אפאינטמענטס. דורך בלויז אונטעדזונונג

פרעםער דרעם אוז םקוירט קלאוק,
35 לאקאל יזניאן,

!אױםמערקזאם י., װ. ג ל. א.
!ברידער װערטהע
 קריגען צו םעםבערשיפ אונזער פארשפראכען האבען םיר

 וױיםט, איהר װי נאר אפים. אונזער פאר פלאץ כעםערען 8
 י«הר, לעצטעס אפים אין ארײנגעקוםען זײנען םיר װען

 אונזער םון לאגע פינאנציעלע די געטראפען מיר חאבעז
 דעם אויןש קוקענדיג ניט טחיעריגסטע, די פרן אײנע לאקאל

 האם עקזיםטענץ איהר פון צײט דער פון ױניאן אונזער װאם
 אםװײניגםטען האבען tc טענליכקײטען אלע געהאט
טרעזשורי. איהר אין דאלאר 150,000
 קײן געטראפען ניט ה«ט אדמיניםטראציע נײע די

 איבער׳ן חוכות אבער דערפאר טרעזשורי. דער אץ סענט
 דעם חרכצוםיהרען אונמעגליך אונז פאר געװען איז קאפ.

 האט םטרײק דער װען ספעציעל םעםבערם, די פון פארלאנג
 םיר האבען שװערינקײטען אלע די טראץ אויםגעבראכען.

 דעם אוטשטענדען אלע אונטעד דורכצופיחרען באשלאםען
םעםבערם. די פון פארלאנג

 װעט ,1926 דעצעםבער, טען1 דעם ברידער! װעדטהע
 קארנער םםריט, טע22 איםם 10 אין זײן שוין אםים אונזער

 דזשאינט פאריער׳ם דער פון אםים דעם לעבען בראדווײ
באארד.

נרום, ברירערליכען טיט

35 ל»מל כ«רד עסזעסוםיװ
* * *

טשערראן. גערטשיקאף, י.
ש. םענעדזשער. גאחןצקי, ח
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י סײן »ן ו י י ג מ ו  נ
 ו»ד *יד חפל• ?ײ•

^ ר ן י  11• י
.1יפי#מ נ«■ איחר
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אונזעד פון מיטינג יעהדליכער פערטעל
גאנג פולען אין באארד עקז. גענעראל

 דײ און באראוז סעקרעטער — אויבײט. דער בײ וױדער r» און געזונט שױן דנמאן פרעדדענט
טעטיג־ און לעבען דאס װעגען אעטעדעםאנטע״באױכטען אפ גיבען װײם־םרעדדענטען

לאנד. גאנצען איבערץ ױױאן אונזער אין קײט
לעצ־ אין געםעלדעט ה$בעז כייר װי

 דער האט ״גערעכט'ג?ײט", נומער טען
 דעם םון םיטינג פערםער־יעהרליכער

 דער םון באארד עקזעקוםױו גענעראל
 גארמענט לײדיעס אינטערנײשאנאל

 אנהויבע; געזאלט זיך ױניאן װאירקערס
 פריה, דער אין פרײטאג פאראכטאגען

 אבער לײדער נאװעמבער. טען26 דעם
 געװארען. ?ראנק זיגםאן פרעזידענט איז
 םאר־ שםארקער a םיז געליטען האט ער

 איהם האט דא?טאר דער pa קיהלונ:
 עט־ פאר בעט אין זײז צו נעארדעים

טעג. לאכע
 באארד עהז. גענעראל םון סיטינג דער

 עםענען זיך גע?ענט ניס דעריבער האט
 פרעזײ צײט. באשטימטער דער אין

 מיםינג דעם םאר האט • זיגמאן דענט
 ,־עפארט װיכטיגען זעהר a צוגעגרײט

לעבענם־ װיכטיגסםע סאמע די וועגעז

 האט מען און ױניאן דער אין םראנען
 ער ביז מיטינג דעם אפלײגען געמוזט

 האט, םיטינג דער געװאיען. געזוסט איז
 דיג־ דעם ערשט געעפענט זיך אלזא,
 נא־ טען30 דעם םריה, דער אין סטאג

 הא• ?אנטינענטאל דעם אין װעטבער,
 נױ בראדװײ, און סטריט טע41 םעל,

 שו־ות די װען צײט דעי אין און יאר?.
 דערסריה, אין מיטװאך געשריבען, װערען

 a און נאנג, םולען אין טיטינג דער איז
 װאס באשלוסען, די פון באריכט גענױעז

 װעלעז װערעז, געפאסט װעלעז דארט
 קױ דעם אין ערשט געבעז האגעז מיר

קיײט״. גערעכטי;־״ דעד פון נומער מענדען
 אנדײטען בלױז םיר ?אנען דעדװײל

 דינ־ זיצונגען צוױי די pc קורצעז אין
מיסיננ. דעם םון טאג םען1 דעם סטא:,

זײ צװײ ערשטע די אויױ דינסטאג,

 אססז אמערקאן דער מיט קאנפערענצעז
רעזולטאטעז קײנע ניט ברענגעז

ביז קאנטראקטארס און דזשאבערם די געגען פארטגעזעצט װערם םמרי-ק
ױױאן. דער םיט סעטעלםענט א צו קדםען םוזען װעלעץ זײ

 םאיאכ־ איז װאס קאנםערענץ, דער
 די צװישען פארגעקוכיעז מיטװאך םאנען

 און ױניאן דער םון ?אמיטעס קאנפערענץ
 די אסאסיאײשאן, אמעריקאן דער פון

 און קאנטראקטארס די םון ארגאניזאציע
 טרײד, קלאו? אין סאב־מאנופע?טשורעד

רעזולטאטען. הײנע געבראכם ניט דזאט
 באריכטעט האס הײםאן ברודער װי

 פארזאםלונג דער אויױ אװענט, דינסטאג
 אין סאמיטע סטרײק נענעראיל דער פון

 םאר־ די זײנען האא, לײסעאום מאנהעטעז
 אסאסיאיײ אמערי?אן דער pc שטעהער

 צו מיט קאנםערענץ דער צו געקומען שאז
 סאן ױניאן די װעלכע פארלאנגעז, נרויסע

:אכגעבעז. ניט אוםן בשום זײ
 אמעריסאן דער םון םארשטעהער די

דער צו געסומען זיינען אסאסיאײשאן

aפארצײכניס אינהאלט
49 נוםער ,גערעכטינקײט״

Q
ס דער אין .2 זײט ײדי  קאס־ און טײלארס ל

אן דרעסםאכעי טאם — 38 י^קאל ױני
פ^ר^יתגעס. װישנעװסקי. װאן

 עדױר,״«*נעל־דען#רממענט. .3 זײט
באאיד עקזעקוםיװ ב»ריכם .4 ?ײט

 a ייז פארטנאי. יולױס — 22 לאקאל
־—קלאוקסאכער a צו בריװעל חײמישען

 דעי וון רעזיגניר *יד קארלין. אכ.
םײנשטײז. י• — יארטי״ ^װאירקערס

 בא* די א&אטאשו. י. — אומרוח .5 זײט
 בע־ עדוארד—ברויט איבער׳ן לעבאםים

ב. נײטעז —־ ליבע? איז װאס לאסי.
 געביט אויפן רעװאלוןויע *טילע א .7 זייט

 םראנס הערמאז דר.—טראנסטארם סון
ט יאנג. למגאן־־־ח. .אנקעל .8 די

בורשטאה• צ• ב• — סעת־לעת א
 מאמאס׳ «װםדנאטיגזגז~נארמאז .9 זײט

—אםעריקע אין םאםען אידי©ע ד« «ו
ע»ד שרײבער־םאראײז. «רץ א. י.

יצדאקציע פון ®ערס

םענטם.
ז׳ לפהפל ױניאן, עמבראיחגרערס .18 זײט

m דעם •ײצי• וײער• םאראנטא, ןון jr שלוסצן כדאם*ז י. — ױבילײ טען •n 
4 m

 אנ־ דעם pc קאםיע a קאנפערענץ־מיט
 געשלאסען האט ױניאן די װאס רימענט,

 #הא זײ pa קאונסיל, אינדוסטריעל מיט׳ן
 מיט זאל ױני*ז די דאס פארלאנגט, בען
 זײ אגרימענט. זעילבען דעם שליסען זײ

 דעם אין דאס עס הײסט געװארט, האבען
 בלױז װערען געענדערט זאל אגרימענט

 ״אינדוםט־ אנשטאט נעמליך, װארט, אײן
 ארײנשטעלען מען זאיל ?אונסיל׳/ ריעל

 װײטער pa אסאסיאײשאז״, ״אמעריהאן
 עס װי איץ, אגרימענט איז בלײבען זאל
 רעכט דאסזעלבע האבען װילען זײ איז.
 pa ריארגאניזײשאן פדאצענט סנ די םון

אגרימענט. דעם םון פוג?טען אנדערע אהע
 צו ױניאז די קאז געזאנט. שוין װי
 םארשטעהער די צושטיםען. ני־ט אזוינס

p t אמעװיזען, זײ האבען ױניאן דעד 
 האט אסאסיאײשאן אםעריחאן די דאס

 א<רימענט אנאנדער געיזאט שםענדיג
 אסא״ אנדערע די װי ױניאן, דער מיט

 דאס pa באלעבאטים, םון כיאײשאנס
 מוזען זיך מאל דאס אויך־ װעלען זײ

און אגרימענט. אנאנדער םיט באנוגענען
)12 ?ײ• אויו (©לופ

 ע?זע?וט'װ גענעראר דער האט צוננע;,
 אײ־ םון באריכטען אױסנעהערט כאארד

 אי:־ אונזער פון וױיס-»רעזידעגטען ניגע
:פאיגט װי טערגײשאנאל

 פון ׳ גינגאיד, דוד זױיס־פרעזידענם
 ער־ באריכט זײן אין האט ,20 לא?אי
 זיגמאן׳ס ’ פרעזידענט םי־ש אז ?לערט,

 דעם דורכצוםיהרען געיונגען איז הייוי
 געװינען ״ארן םטרײ? מאכער רעינ?אוט

 ארבײטס־װאך, -שטונדינע40 די־ נאר ניס
 אויף העכערומען באדײטעגדע אויך נאד

 —׳ זיגסאן פדעזידענט װײדזשעס. די
 מיטגעהאיזסעז האט — געזאגט ער האט
 פיזז־ סטרײת אין ערםאהרו;; זיין סיט

 פארבינדוננע; זײ:ע מיט און רערשאםט
 איץ באװעגונ:, דעד אין און טד״ד אין

ך איז סטרײק דער  נעװארן. געװאונגעז ד
א?אי דער  םאכער רעיגקאו-ט די םון י
 האט צושטאנד, גיענצענדעז a איז איז

 a געזאנט, גיננאלד װײס־פרעזידענט
 דעם פון אויסגאנג נוטען דעם דאנס

 םעמ־ די װאס דעם דא;ס a ארץ סטרײס
 צוייב צורײסעז ניט זיך לאזען בערס

סריגערײען. פאייטישע
 בא־ האט גאדעס וױיס־פרעדדעדיט

 ער־ האט עד באסטאן. װעגען ריכטעט
).12 זײם ונויא (פזלוס

 «ן פון מאבעד זמוס
 עדוועחמו פדאנציםהא
כעאםסע נײע

 לעקטשירס ד-רך פיהרט 8 לאקאל
מיטינגען. די בײ

 #?יאו?םאכער םיאנציסקא סאז די
 אר״ יאהר אייניגע שױן דינען װעיכע

 אונ• pc 8 יאקא^ דעם אין :אניזירט
 עט־ סיט האנען אעטעדנעשאגאי, זעי

 זײערע עדװעהיט צורי? װאכען ייכע
 םא־ זע?ס ?ומענדע די םאר באאטטע

 פארגש: װי זײנעז ערװעיטע די נאטען.
 סע־ רע?ארדיננ ראטה, ס.—■רעזידענט

 עקזעקוסיװ ?ארגביאט, אנגא—קרעםאר
 ח״ רובאק, מ. *— מיטגלידער באארד

 דיײ ב. מינקין, י. ?איזעז, א. פיידבערג,
 סטאר, ד. מײסעי, י. גראס, מ. װיס,

 צים־ ס.—טרעזשורער ;גאלדשטײן ש.
 %ױא בר. שװאז־צבע׳רג.—טראסטי רין,

 מע־ געװארען ערוועיט װידער איז גאיד
יאקאי. םון נעחשער

 זעהד װערען יאקאל pc םיטינגען די
 אימ־ איז לעצםענס איז באזוכט, גוט

 —^פיטשול״י נײער א געװארען געםיהדט
 די בײ יעקטשורס ;עהאלטעז ווערען עס

 געש־עפטייכע די װי נאכדעם פיטיננען,
 די צוױשען עדלײדמט. װערען ענינים

 צו אײנגעיאדעז װערעז װעיכע רעדנער,
 נעפינעז םארזאמיונגען, די אדרעסירעז

 דעי• pc םיהרער פראמינענטסטע די זיך
 םראנצי־ סאן אין ארבײטער״באװעגוננ

 פאסיפי?־קאוסט דעם אױןי און סמא
בכלל.

62 ל8ס8ל ױניאן, ידמדס8װ וױיסנודם
םיםגלידער וי פאר נאל א אראנזשירס

 דעצעמ־ טען11 דעם אװענט, שבת
 יױ װאיךקערס גודס װײט די װעט בעד,
 אלע פאי באל a :עבען ,pa. 62< ניאן,
 װאשינגטאן אין ארבײטער, גודס װײט

 דעי צו אײנטריט היײםהול. אוירװינג
 אראנזשירט איז װעיכע אוגטערנעמוננ,

 עדיױ דער םון אויפדכס רער אונטער
 םרײ איז יאקאי, םון קײשאנעל־קאםיטע

 און יוני&ן דער םון מיטגלידער אלע םאר
םרײנט. זײערע

 איז אר?עסטער אויסנעצײכענטער אן
 ער־ װערט עם pa נעװארען, באשטעלט
 דער פון סי.טגלידער אלע אז װארטעט,

 צױ וױדעד זיך אוז קוםעז װעלעז ױניאן
 פדײנט איטע זײערע סיט נױםטרעםען

pa •באקאנטע
 אפיס אין בא?ומען מען w •טי?עםס

 יא?אי, װאירהערס נודס װײט דעם םון
 אפיס אין אדער עװענױ, צװײטע 117
ס אינטעדנעשאנאר דער םח ײדי  נאר־ י

טע16 װעפט 3 ױניאז, װאירחערם םענט

ן

סטריקער p^p ױ פאר ?אנצערטען 2
 דעם דינסטאג, ;לײםעאום םאנהעטען אין דעצעםבער, טען6 דעם םאנטאג,

טערהאל, דעצעםבער, טען7 בײטאנ• אזײגער 1 איןוועכם

 װערען נענעבען װעלען װאד קומענדע
 סטריײ די םאר עגטערטײנמענטס צװײ

ילייסעאום, מאנהעטעז אין אײגע קערס,
 מאנטאג, עוחננױ, דריטע און םטריט טע4

 —צװײםע די און דעצזןםבער, טען6 דעם
 און סטריט טע11 האל, װעבסטער אין

 דע־ םען7 דעם דיגסטאג, עװענױ, דרימע
צעמבער.

ר וחנלעז •ראנראם אין ען זי ײליג  באט
סטען, םאלגענדע די ען װעלכע ארטי ײנ  ז

io און n. ד »ון אילוסען ערפיי דוו ױן ן ט זעהר ש ט נו אג ק א ע צו נ מערזן אי או
חא-—םילער •ארט^ד רעי םעמבערס:

 —פיליפס־ דזשײמס לאראםור־םאפראנא,
 שײ ^y^'ir-^n'c—בערנ אברהם באס,
דער בײ פערפער סארקוס א\ן בענד גערם

 מיט־ אויפטרעטעז אויר ס׳װעילעז פיאנא.
 אקטיאיעדיױ אידישער דער םון גלידער

ניא|.
 סטרײ- אונזעדע אז זיכער, זײנען םיר
 םון באגײסםערם אזוי זײן װעלען סערס
 גע־ זײנעז זײ װי אונטערנעמוננעז, דיזע
 ורע־ זײ דאם pa פריהערדיגע, די pc ווען
 פראנראם םונ׳ם האבעז ועאה באמת לען
ארטיםטען. די םון און

 אנפאננעז זיך וועילען ?אנצערטען די
אזײגער. אײנס ױנהט

 איאנ־ װערעז אונםערנעהםוננעז דיזע
o םון זשירט n חןפארמ* עדױקײשאנעל 
 צײ אינםערנעשאנאי אונזער םון מענם
 ענטער• און ספיקערס m םיט זאםען

סטרײקער. די םון קאםיםע םײנםענם

 ארײננעיאזט גי־ט װעט ?ײ;עד סטריט.
בייעט• a אהן װעדען
 װאיר־ גודס װײט דער pc אפיסידער
 צופרידען זעהר אויך איז יוגיאן קערס

 זײ ה#בען איצט ביז דאס מעלדען, צו
 דער םון אפיס איז ארײנגעבראכט שוין

 1000 םון סומע די אינטערנעשאנאל
 רעליוי דעם פאר בײטיאג אלס ראיאר

pc ד^ס קיזאוקמאכער. סטרײקענדע די 
 די װאם אײנצאהיונג, ערשטע די איז

 ארײגי־ האבען ױניאן דער םה םיטנלידער
 רעזולמאט ארס אפיס, אין געבראכט

pc דאס יאקאי, דעם םון באשלוס דעם
 םתד ארבײםע־; סוז מיטגריד *עדער

קיאוקטאכער. די פאר שטונדען
 װיכ־ זעהר דעם מיט םארבינדו:; אין
 װעײ ארנאניזאציאנס״קאמפײז, טיגען

 דעם םון אנגעפיהרט איצט װערט כער
^ ק א  מיטיננ a נעדוםען װערט ,62 י

 װעלכע רבײטער,8ױניאד v>a םון
 רaם אפעךשעפער, אין איצט בײטען

 גיײך דעצעםבער, טען7 דעם דינםטאג,
 װיםענ׳ם דער אין ארבײש, דער נאך

 יעקסיננטאן 247 ליג, טרײד־ױניאן
 .דאס עיװארטעט, װערט עם עװענױ.

 געװעזענע אפ׳־וםען זיך װעלען נאר ניט
אי ,62 יאקאי pc םיםגלידער  אויך נ
 םון לאקאלען אנדערע פרן מיטגלידער

 ארבײטען װעיכע אינטערנעשאנאל, דער
 אנדער־ איז סעזאז הײנםינעז פילײכט

שאפם. װער

 ®ארץ לעקטשורט נעער ש.
 דעפארט־י עדיורךישאנאל

מענט
עז װעס ניגער ס. »ננ ײן א:  סעריע ז

 ליםעראריעלר איבער לעקציעס דרײ שדן
 ־10 חןם ירײמאג, םעא:זער־קרי&יק און
 *ין *װזןנ«, איז 7:43 חנ«עםבער, טעז

 ב*ס**ן 1258 גמידען, םקװער מעקיגלי
ײן: װזנם םעםע די בראנקס. לאוד,  ז

* דעם םיר דארןען וואס ליב ײמיז פ קרי


